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Beslut om samråd för Rensättra naturreservat 

Beslut 
1. Natur- och trafiknämnden förelägger, enligt 24§ förordning (1998 :1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. , ägare och innehavare av särskild rätt till marken och som berörs av 
genomförda ändringar i förslag till naturreservat Rensättra, att lämna yttrande över förslaget 
senast den 28 maj 2020. 

2. Natur- och trafiknämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd för Rensättra naturreservat hölls under mars-maj 2018 och sedan dess har arbetet 
pågått med att omhänderta inkomna synpunkter och göra ändringar i förslag till beslut om 
föreskrifter och skötselplan. Två ändringar innebär en ytterligare inskränkning för ett antal 
sakägare och därför skickas reservatshandlingarna på ett nytt samråd till berörda. Den första 
ändringen är en utvidgning av reservatsgränsen i väster, den andra är en ny A-föreskrift som 
innebär att det krävs reservatsförvaltarens tillstånd att upprätta tillfälliga körvägar i samband 
med reparation och underhåll av ledning. 

Övriga ändringar som gjorts sedan samrådet är bl.a. att den norra delen av reservatet har utgått 
eftersom en reservatsbildning där skulle strida mot gällande detaljplan och anläggningsbeslut 
för gemensamhetsanläggning. Syftet med naturreservatet och föreskrifter har justerats utifrån 
inkomna synpunkter. Två nya skötselområden har tillkommit, Sågsjön och kraftledningsgatan. 
Hundträningsområdet pekas inte längre ut i karta utan kan upprättas där kommunen finner att 
det är lämpligt. 

Handlingar i ärendet 
tj sk Samråd Rensättra naturreservat 
Beslut & skötselplan 2020-04-21 samrådsversion 2 
Sarnrådsredogörelse 1 
Missiv med sändlista GDPR 
Bilaga 3 Hur man överklagar 

Yrkanden 
Ordförande Hans Peters (C) med instämmande av Peter Zethraeus yrkade bifall till enhetens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
Natur- och trafiknämnden beslutade om omedelbar justering. 
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Lina Olsson lät anteckna följande för nacka listan till protokollet. 
"Nackalistan stödjer helhjärtat arbetet med att skyndsamt imätta naturreservat i Rensättra. 
Området utgör bl a en viktig länk för artspridning mellan V elamsunds naturreservat och det 
planerade naturreservatet i Skarpnäs. Vi skulle även vilja se att man utreder möjligheterna till 
att undamöja vandringshinder för fiskarter i Sågsjöbäcken, även fast vattendraget inte längre 
ingår i det planerade naturreservatet. " 
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