2010-01-19

Sammanställning av remissvar på förslaget till naturreservatet DalenHökolsberget samt kommentarer
Länsstyrelsen Dalarnas län
Har inget i sak att erinra när det gäller föreskrifterna och skötseln men framför förslag till
ändringar/kompletteringar av texten på ett antal punkter för att dokumentet ska bli tydligare.
Kommentar: Direktkontakt tas med Länsstyrelsen för att diskutera deras synpunkter.
Skogsstyrelsen
Har inget att invända mot förslaget. Om reservatets skötselplan i framtiden ändras måste detta
stämmas av mot biotopskyddets föreskrifter.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Avstyrker inrättandet av reservatet eftersom det finns ett undersökningstillstånd för metaller.
Kommentar: Bergsstaten, som utfärdat undersökningstillståndet, har kontaktats. Tillståndet går ut
2010-01-31 och det fanns ingen ansökan om förlängning 7/1. Kontakt tas med Bergsstaten igen efter
2010-01-31.
Leksand-Rättvik Elnät AB
De har kablar i området och vill att föreskrifterna kompletteras med att elverket ska kunna underhålla
kablarna.
Kommentar: Föreskriften ändras enligt förslaget.
Rättvik Teknik AB
Har inget att erinra.
Lars Björklund, fritidschef
I föreskrift C5 på sid 5 anges att ”det är förbjudet att rida eller cykla annat än på markerade leder”.
Även skidspåren är markerade leder. Föreskriften bör därför ändras till ”…annat än på leder
markerade för ridning alternativt cykling”.
Kommentar: Föreskriften ändras enligt förslaget.
Maria och Per-Olof Engholm, ägare till Lerdal 20:13 i blivande reservatet
De kontaktade kommunen under remisstiden och ett besök på plats gjordes. De vill att marken närmast
deras hus ska ligga utanför reservatet för att de skulle kunna sköta det som hagmark efter egna beslut.
Kommentar: Så länge markområdet inte bebyggs eller används som tomtmark så har kommunen inget
emot att gränsen ändras. Detta har meddelats till Engholm och markförhandlaren som kommunen
anlitar.
Karina Pellas och Ann-Marie Danielsson, ägare till Lerdal 20:12 i blivande reservatet
De har ingen invändning mot att naturreservat bildas men anser att de ska få ersättning motsvarande
två tomter för det aktuella skiftet.
Kommentar: Förhandlingarna med markägarna sköts av en förhandlare utsedd av Naturvårdsverket.
Deras svar har skickats dit. Markområdet är inte detaljplanelagt för bostäder och inget positivt
förhandsbesked för att bygga finns. Av det skälet är Kommunen negativ till att ersätta markägarna för
tomtmark.
Niklas Körling, ägare till Lerdal 48:18
Har inte någon erinra mot reservatsförslaget utom när det gäller den planerade parkeringsplatsen söder
om Lerdal 48:18. De motsätter sig bestämt såväl parkeringsplatsens placering som den ökade trafik
som blir i anslutning till huvudbyggnaden.

Kommentar: Utreda om det går att hitta annan placering.
Kerstin Ahlin, ägare till Lerdal 48:12
Synpunkterna rör parkeringsplatsen som ligger bredvid hennes fastighet. Hon motsätter sig bestämt
såväl placering av den planerade parkeringsplatsen som den ökade trafik som kommer att utgöra ett
hinder för in/utfart till hennes fastighet.
Kommentar: Utreda om det går att hitta annan placering.
Synpunkter från möte/boende i Lerdal
Yttrande från boende i Lerdal med cirka 75 underskrifter. Huvudbudskapet i det fyra sidor långa
yttrandet, bifogas, är att de motsätter sig lövskog i Dalen och vill att marken återställs som slogmark.
Kommentar: Två av avsändarna deltog i referensgruppens möte 11/1. Förslaget till
naturreservatsbeslut och skötselplan ändras med syftet att gallring och slyröjning ska utföras i de nedre
delarna av Dalen, för att få mindre mängd död ved och bättre sikt. Kommunen är dock inte villig att
ändra förslaget så att lövskogen tas bort helt i Dalen. Kommunens kommentarer till yttrandet bifogas.
Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening
Lerdals bystugeförening
Rättviks hembygdsförening
Samtliga tre föreningar ställer sig bakom yttrandet från möte/boende i Lerdal, se ovan.
Lennart Nygårds, ordf Gärdebyns samfällighetsförening
Meddelade genom telefonsamtal att han och andra i Gärdebyn har tittat på körvägens sträckning och
behovet av att kunna köra med motorfordon bredvid körvägen. Skrivningarna i reservatsförslaget
behöver dock inte ändras för att tillgodose deras behov. Han tror inte att namnet Lerdal kommer från
Dalen.
Kommentar: Uppgiften om namnet kontrolleras.
Per Gunnar Sjöberg, Magdalena Sjöberg, Lennart Embro, Kit Larsen, Annelie Steger
De har under många år ridit genom det blivande reservatet och hoppas att de kan fortsätta rida på de
markerade stigarna på kartan. De anser att markskador p g a ridning inte är något problem i Dalen.
Kommentar: Markskadorna längs stigarna har blivit värre de senaste åren. I föreskrifterna anges att
ridning endast får ske på markerade leder. I skötselplanen anges att hänvisning endast ska ske till
körvägen samt att skyltar med ridning förbjuden sätts upp där stigar går in i reservatet. Ytterligare
ridleder kan bli aktuella i ett senare skede om det är förenligt med reservatets syfte. Ridning längs
stigar i reservatet kommer alltså att förbjudas. Med hänvisning till markskadorna bör detta inte ändras.
Texten i beslutet och skötselplanen bör dock ses över så det inte blir någon osäkerhet om vad en
markerad led för ridning är.
Back Tomas Ersson
Positiv till förslaget men anser att ”…rätt att anlägga väg och annan infrastruktur längs en cirka 10
meter bred korridor….” ska tas bort. Anser att möjligheten till betande boskap längst nere i väst mot
Lerdal ska skrivas in.
Kommentar: Föreskriften om infrastrukturkorridor har tidigare kommit till p g a ett politiskt beslut.
Inga andra remissvar har inkommit som anser att möjligheten till korridor ska tas bort. Föreskriften
bör därför vara kvar. Möjlighet till bete finns redan inskrivet.
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