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Till Herrljunga kommunfullmäktige 2021-09-14

Begäran om entledigande

Jag, Jacob Brendelius, begär härmed om entledigande från mitt uppdrag som styrelseledamot i de
kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB.

HERRLJUNGA KOMMUN
Korn !rrunstvrölsen

J-acob Brendelius, Sverigedemokraterna
( Z Jl : -09- ? U

Beteckning
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Till Herrljunga kommunfullmäktige 2021-09-14

Fyllnadsval av styrelseledamot till de kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga
Vatten AB

Sverigedemokraterna i Herrljunga nominerar Ebba Jansson (SD) i fyllnadsval av ledamot för de

kommunala bolagen Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB för resterande del av
mandatperioden.

Jacob Brendelius, Gruppledare Sverigedemokraterna
HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsen

1 yz 3 -09- 2 o

Beteckning
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HERRLJUNGA KOMMUN
Kommuns;tyrelsån
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Motion Dnr lg

'1 981g 9 CL
2Ö21-09-14

Främjande av biologisk mångfald i Herrljunga

Svenskt lantbruk har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Utvecklingen har inneburit
att antalet lantgårdar och jordbruksföretag i riket minskat kraftigt samt att färre personer finner sin utkomst
inom lantbruket nu än tidigare. De jordbruksföretag som blivit kvar har medvetet blivit allt större för att uppnå
stordriftsfördelar inom driften. Jordbruksföretag satsar nu allt oftare på produktion av en specifik gröda eller
produktion av exempelvis enbart ägg, mjölk eller kött. Jordbruket har över tid genomgått en

industrialiseringsprocess" som kraftigt förbättrat produktiviteten. En ökad mekanisering, besprutning och
omfattande användning av konstgödsel har också bidragit till ökade volymer.

Utvecklingen har dock inte bara varit positiv. De allt större åkrarna med biologisk monokultur, ökad
besprutning, användningen av konstgödsel samt de allt färre mjölkkorna på bete har medfört att många

livsmiljöer som är viktiga för växter och insekter minskat eller försvunnit. Ett bra exempel är de för den
biologiska mångfalden så viktiga hagmarkerna som minskat kraftigt. Utvecklingen har lett till att antalet
insekter enligt flera samstämmiga nationella och internationella studier minskat kraftigt de senaste
decennierna. Sverige har på grund av omställningarna inom lantbruket drabbats av ett allt fattigare djur och
växtliv på svensk landsbygd.

Den minskade mångfalden av insekter och växter påverkar inte bara naturen i sig själv, utan den påverkar även
oss människor. Ekosystemen blir skörare och mindre robusta när färre växtarter och insekter lyckas överleva.
De växter som är beroende av insekters pollinering och betade hagmarker får allt svårare att sprida sig. På sikt
kommer sannolikt de allt färre pollinerande insekterna att slå tillbaka även mot det moderna jordbruket och ge
minskade skördar som resultat om inget görs för att hindra utvecklingen.

Sverigedemokraterna vill slå vakt om och verka för småskalighet, närhet och lokal förankring inom det svenska
lantbruket. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att en artrikedom i naturen av både av växter och djur är
viktig och eftersträvansvärd. Vårt land och vårt folk är beroende av artrika, robusta och väl fungerande
ekosystem om vi på lång sikt ska kunna behålla de goda livsvillkor för både djur och människor som vi gort oss
vana vid.

Sverigedemokraterna anser därmed att det är viktigt att slå vakt om den biologiska mångfalden i Herrljunga
kommun. Den rikstäckande jordbrukspolitiken kan vi som enskild kommun inte påverka. Men det vi kan göra
lokalt här i Herrljunga är att på olika sätt främja biologisk mångfald på den mark som kommunen äger och
råder över. Gräsytor, park- och skogsmark kan skötas och vårdas så att fler växtarter och förlängningen även
djurarter trivs här. Detta tror vi kan bidra till att stötta den biologiska mångfalden i kommunen.

Sverigedemokraterna yrkar:

att Herrljunga kommuns förvaltningar och bolag gemensamt undersöker vilka natur-, park- och
gräsytor, vilka kommunen disponerar, som lämpar sig för att främja biologisk mångfald samt

anlitar expertis för att få råd kring hur dessa markområden bör vårdas och skötas.
att de förvaltningar och kommunbolag som eventuellt kan främja biologisk mångfald på
kommunens mark upprättar riktlinjer och skötselplaner för de utpekade markområdena i enlighet
med de intentioner som framförs i motionen.

Jacob Brendelius (Sd)
Medmotionärer: Alexander Strömborg och Patrich Hällfärdsson
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