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Motion till Regionfullmäktige 

Gröna jobb inom naturvårdsområdet 
Stärk naturvårdsarbetet och skapa nya arbetstillfällen i regionen genom gröna jobb inom 
naturvårdsområdet! Regionen behöver ta ett större medansvar för att vårda våra naturreservat 
och övriga naturvårdsområden! 

I samhälls- och politiska debatten pratas mycket om de s.k. gröna jobben! Ett av områdena 
inom de gröna jobben är naturvård och underhållet av naturreservat och Natura 2000-området 
till exempel. Totalt i Västra Götalands län finns det cirka 460 naturreservat samt nästan lika 
många Natura 2000-områden. Länsstyrelsen (staten) har ett övergripande ansvar för dessa 
områden och träffar avtal med markägare, kommuner och stiftelser om skötseln av dessa. Till 
viss del sköter Länsstyrelsen en del av arbetet, bland annat med inriktning att säkra den 
biologiska mångfalden. Det är professionella naturvårdare, stiftelser som Västkuststiftelsen, 
organisationer och föreningar, då främst naturskyddsföreningar med deras medlemmar som 
sköter naturvårdsarbetet. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen finansierar tillkomsten av 
naturvårdsområdena genom statliga medel och ger anslag till att underhålla områdena till 
stiftelser och kommuner. I Västra Götalandsregionen sköts detta genom avtal med 
Västkuststiftelsen och kommunerna via kommunalförbunden. Bidraget till Västkuststiftelsen 
från regionen betalas ut via Miljönämnden. 

Ett problem idag inom naturvården är att det satsas för lite resurser till underhållet av 
naturreservaten och övriga naturvårdsområden som Natura 2000-områden. 
Naturvårdsområden växer igen, stängsel går sönder, informationstavlor förfars och 
tillgängligheten till områdena försvåras genom detta. Föreningar och organisationer som 
deltar i skötseln säger att det saknas pengar och ideella krafter för att hålla områdena 
tillgängliga. Våra naturreservat och naturvårdsområden är anlagda i syfte att värna och bevara 
viktiga naturvärden. Samtidigt bör syfte vara att områdena ges möjlighet att vara öppna och 
tillgängliga för besökare under många år framöver. Därför är det angeläget att stiftelser, 
kommuner, organisationer och föreningar får resurser att vårda och underhålla våra 
naturvärda områden! Naturvården är angelägen utifrån värnandet av naturen men också för att 
det genererar gröna jobb samt möjliggör tillkomsten av nya viktiga arbetstillfällen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta 

att  Västra Götalandsregion ser över möjligheterna att tillsammans med Länsstyrelsen och 
kommunerna anslå regionala utvecklingsmedel för att öka vården och underhållet av 
naturvårdsområden inom Västra Götalandsregionen och genom detta skapa fler och nya 
gröna jobb i regionen. 
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