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Uppsala. MILJÖMÅLSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2017-04-06 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Stationsgatan 12, klockan 17.30-20.10 

Maria Gardfjell (MP), ordförande 
Markus Lagerquist (M), vice ordförande 
Jens Nilsson (S) 
Rafael Waters (S) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Urban Wästljung (L) 
Sarah Havneraas (KD) 

Inbjudna: Isak Stoddard, CEMUS 
Marianne Kohn, Naturskyddsföreningen 
Jan Wärnbeck, WWF och Uppsala 
ornitologiska förening 
Vilhelm Nilsson, arrendator naturbete 

Övriga Hannes Vidmark, avdelningschef, Lars Fredriksson, enhetschef mark- och expolatering och Åsa 
deltagare: Hedin, naturvårdsstrateg 

Utses att 
justera: Markus Lager uist (M) Paragrafer: 7-12 

Justeringens 
plats och tid: 2017-05-10, Stationsgatan 12 

Underskrifter: 
Maria Gardfjell (MP), ordförande Markus Lagerquist (M) juster re 

 

cz41/5"0 

 

  

Kerstin Sundqvist, sekretei:are 
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Pkt alue MILJÖMÅLSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 20 1 7-0-244 

§ 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§8 

Presentationer 

Maria Gardfjell (MP) inleder med att hälsa rådet och inbjudna välkomna. Dagens möte har temat 
naturbete. Milj ömålsrådet ska ha ett brett samarbete med akademin, föreningsliv, näringsliv, 
myndigheter samt organisationer. Efter dagens möte ska rekommendationer avges till 
kommunstyrelsen. 

Rådet, inbjudna samt övriga presenterar sig och sin roll. 

0 • • 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
(.L't --ö6 

Datum: 20 1 742,41- 

§ 9 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap 

Målet Rikt växt- och djurliv 
• Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas hållbart. 
• Livsmiljöer och ekosystemen ska värnas. 
• Arter ska fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
• Människor ska ha tillgång till natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald 

Preciseringar Rikt växt- och djurliv 
• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
• Grön infrastruktur 
• Biologiskt kulturarv 
• Tätortsnära natur 

Ett rikt odlingslandskap 
• Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion skyddas 
• Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks 

Preciseringar rikt odlingslandskap 
• Ekosystemtjänster 
• Variationsrikt odlingslandskap 
• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
• Växt- och husdjursgenetiska resurser 
• Hotade arter och naturmiljöer 
• Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
• Kultur- och bebyggelsemiljöer 
• Friluftsliv 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Up eke» MILJÖMÅLSRÅDET 

4(5) 

PROTOKOLL 
441 —06 

Datum: 2017  02-01  

§ 10 

Hur betas kommunens marker i dag? 

Kommunen äger 300 ha betesmark som utarrenderas och med stöd från kommunen. Därutöver finns 
det mark som skulle kunna betas, till exempel vid Slottet och Naturreservatet Lunsen. 

Vilhelm Nilsson, arrendator, berättar att han arrenderar 52 ha mark för naturbete. Naturbetet är 
viktigt att bevara för välmående djur och som ger bra kött. Det måste vara attraktivt att vårda 
kommunens marker, att vara bonde och att det ska vare ett lönsamt arbete. 

Betande djur (får och kor) är bra för naturbete. Det är viktigt att ha tillgång till stor markyta för 
möjligheten till naturbete. Det är viktigt att företagande bönder får stöd i sitt utövande. 

Det finns efterfrågan på kött från naturbetande kor och får. Certifiering "Svenskt sigill Naturbete" 
garanterar för konsumenten att det är kött från naturbetad kreatur. 

Världsnaturfonden WWF har projekt "Naturbetesmarker i Uppsala län", där Upplandsstiftelsen är 
en part i projektet. 

§11 

Mötestider 2017 

Milj ömålsrådet beslutar följande mötestider för 2017: 

Måndag 15 maj, klockan 17.30-20.00 
Onsdag 23 augusti klockan 9.00-15.00 (studieresa) 
Måndag 2 oktober, klockan 17.30-20.00 
Måndag 27 november, klockan 17.30-20.00 

Tema för respektive möte meddelas i kallelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Markus Lage quist , vice ordförande 

Rafael Waters :ledamot 

Urban WätIj4ng ledamot 

Isak Stoddard (CEMUS), adjungerad 

Maria Gardfiell (MP), ordförande 

a ictoria orck ), ledamot 

ah Havneraas (KD) 
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PROTOKOLL 
04-0C. 

Datum: 2017-02 01- 

§ 12 

Miljömålsrådets rekommendationer 

• Uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) att kartlägga kommunala marker med betesbehov 
som inte betas idag. 

• Uppdra till kommunledningskontoret (KLK) och SBF att kartlägga betesentreprenörer och hur 
arrendeavtal kan utvecklas för att främja ökat naturbete, samt mer anpassat bete, tex avseende 
betesperiod, djurslag mm. 

• Ge kommunstyrelsens MEX-utskott (KS/MEX) i uppdrag att se över riktlinjer för 
betesersättning och säkerställa att lantbruket i Uppsalatrakten kan stärkas inom 
naturbetesområdet långsiktigt. 

• I samband med revidering av Naturvårdsprogrammet bör frågor om betesstrategier uppdateras. 

• Arrendatorer kan få praktiska problem när Jordbruksverket ligger efter med utbetalning av 
betesersättningen, därför bör det undersökas om kommunen på något sätt kan vara den som 
söker ersättningar och betalar lantbrukaren löpande och på så sätt ökar långsiktigheten för 
naturbetesbönderna. 

• Uppdra till SBF och arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) att undersöka hur extrajobb kan 
skapas med exempelvis tillsyn och stängsling mm. 

• Kommunikation - visa på betets betydelse, öka kunskaper om biologisk mångfald och 
naturbete. 

• Samverka med Upplandsstiftelsen och andra organisationer kring naturbetesområdet. 

• Se över förutsättningarna att köpa lokalt naturbeteskött i samband med kommunens 
representationsmiddagar, medaljmiddagar och liknande i de fall kött ska serveras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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