TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-08-15
Diarienummer

KS/2018:442

Tjänsteskrivelse – Samråd angående tillstånd för vilthägn Råö 1:14, 8:1, 1:11 samt
Onsala-Högen 1:10.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-08-15, och översänder det som sitt svar till
länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har remitterats av Länsstyrelsen i Hallands län angående en ansökan, med
miljökonsekvensbeskrivning, om tillstånd enligt miljöbalken och jaktförordningen samt enligt
reservatsföreskrifter för naturreservatet Svängehallar-Fjärehals för att uppföra vilthägn på delar av
fastigheterna Råö 1:14, Råö 8:1, Råö 1:11 och Onsala-Högås 1:10 i Kungsbacka kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län har tidigare lämnat tillstånd för uppförande av vilthägn men beslutet har
upphävts av Mark- och miljödomstolen och återförvisats till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning,
där av nytt samråd.
Sökanden anger att syftet med vilthägnet är att bedriva extensiv betesdrift i naturvårdssyfte och för
köttproduktion.
Allmänhetens tillträde till aktuellt område är redan kraftigt begränsat på grund av det tillträdesförbud
som gäller i syfte att skydda pågående forskningsverksamhet på Råö rymdobservatorium. Kommunen
har tidigare yttrat sig i ärendet och vidhåller tidigare synpunkter, vilka var; Förvaltningen har inget att
erinra mot att vilthägnet uppförs under förutsättning att allmänhetens tillgång till området, där det
inte råder tillträdesförbud idag, tillgodoses genom att tillräckligt många passager anordnas.
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N markerar område inom hägnet
som är tillgängligt för allmänheten.
Svarta prickar visar dragningen av
det nya vilthägnet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-08-15
Yttrande, 2018-08-09
Utskick – underlag remiss 2018-07-03, bilaga 1

Beslutet skickas till
halland@lansstyrelsen.se. Ange diarienumret 523-4693-17.

Anders Lund
Samhällsplanerare med ekologisk kompetens

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2018-08-09
Diarienummer

KS/2018:442

Yttrande angående tillstånd för vilthägn – Råö 1:14, 8:1, 1:11 samt
Onsala-Högås 1:10
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot att tillstånd lämnas under förutsättning
att allmänhetens tillgång till området, där det inte råder tillträdesförbud idag,
tillgodoses genom att tillräckligt många passager anordnas.

Fredrik Hansson
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