
Ekosystem och biologisk mångfald 
Vilka planer har Ert par. för a1 öka skyddet för våra ekosystem och den biologiska mångfalden i 
Tierps kommun? 



Centerpar8et 

Fokus är a1 bibehålla god hävd och ändamålsenlig skötsel i de områden där kommunen idag 
har ansvar. I övrigt står vi bakom de tecknade hållbarhetslöCena (i samverkan med olika 
länsaktörer samordnat av Länsstyrelsen) inom biologisk mångfald som kommunen frivilligt 
åtagit sig enligt beslut i kommunstyrelsen 2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Kristdemokraterna 

Stor hänsyn skall tas .ll miljön och ekosystemen i samband med fram.da arbete med 
översiktsplaneringen.  Vidare så ska man försöka ”återanvända” befintliga bebyggda tomter, 
ändra upplåtelseformer och användning av befintliga fas.gheter, i stället för a1 exploatera nya 
orörda markområden, där det går 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Liberalerna 

anser a1 välmående ekosystem centralt för effek.v miljöpoli.k. Samhällets behov av 
naturresurser i fram.den är inte nödvändigtvis detsamma som i dagsläget, hänsyn måste därför 
även tas .ll morgondagens resursbehov. Mångfalden har dessutom egenvärde. Hotade djur och 
växter ska vara fridlysta, och sam.digt måste miljöerna de är beroende av skyddas och 
restaureras 



Miljöpar8et 

Tierps kommun måste fortsä1a a1 värna den biologiska mångfalden E1 vik.gt verktyg är 
formellt skydd. Miljöpar.et vill a1 Tämnarådalen blir e1 kommunalt naturreservat. Det är också 
vik.gt a1 värna en sammanhängande grön infrastruktur och vid såväl plan- som 
bygglovsärenden ska naturvärden beaktas. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Moderaterna 

Stora markområden har inrä1ats som naturreservat och därmed för all fram.d blivit 
undantagna från a1 ny1jas ra.onellt som produk.v skogsmark. Moderaterna i Tierps kommun 
är därför restrik.va .ll a1 y1erligare reservat inrä1as. Se länk .ll vår Facebook-sida där de1a 
avsni1 berörs i vårat valmanifest: h1ps://www.facebook.com/ModeraternaiTierp 
Na.onellt (som berör kommunerna):Hav och va1en | Moderaterna Miljö | Moderaterna 
_____________________________________________________________________________ 

Socialdemokraterna 

Vi ser a1 det är vik.gt a1 fortlöpande ha en dialog om det finns y1erligare områden som 
behöver e1 stärkt skydd. En rela.vt stor del av kommunen är redan idag skyddad. E1 vik.gt 
beslut som fa1ats under mandatperioden är ökat underhållet i Iggelbo naturreservat för a1 
behålla den lövskog som finns och bevara de fåglar som lever där 

https://www.facebook.com/ModeraternaiTierp
https://moderaterna.se/var-politik/havochvatten/
https://moderaterna.se/var-politik/miljo/


Sverigedemokraterna 

Det är inte nödvändigtvis så a1 andel natur inom skyddat område är det bästa sä1et a1 mäta 
de1a. Man måste också ta hänsyn .ll de behov av e1 ra.onellt markutny1jande som boende 
och diverse verksamheter har i kommunen 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vänsterpar8et 

Allt som kan göras ska göras för a1 förhindra kalavverkningar och hyggesplöjningar. Även den 
kommunala skogen, där plockhuggning .llämpas, ska sparas och få växa ifred. Grönområden 
bör, där det går, skötas som ängar eller betas. Även dikeskanter och vägrenar ska få blomma. En 
förutsä1ning för hagmarkernas bevarande är betande djur. Därför är nedläggning av jordbruk 
och upphört bete e1 av de största hoten mot den biologiska mångfalden 
______________________________________________________________________________  


