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Sammanträdesdatum

2017-12-06
Samhällsbyggnadsutskottet
Plats och tid

Kommunledningskontoret (KS-rummet) 13.15 – 14.20

Beslutande

Hans Furn (C) ordförande
Markus Gavatin (M)
Kjell Wikström (S)
Lars-Erik Liss (S) tjänstgörande ersättare

Ersättare och övriga närvarande

Hans-Erik Bergman, tf förvaltningschef
Anders Sydén, mark- och planchef
Sandra Liss-Sars, mark- och exploateringsingenjör
Gunnel Granlund, sekreterare

Justerare

Kjell Wikström (S)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gunnel Granlund

Ordförande
Hans Furn
Justerare
Kjell Wikström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gunnel Granlund
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Dnr 2017/670 265

Bildande av Giersgruvan naturreservat i Rättviks
kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen planerar att bilda Giersgruvans naturreservat och har skickat
förslag till beslut och skötselplan till kommunen för synpunkter.
Det blivande naturreservatet ligger mellan Rättvik och Nedre Gärdsjö längs
med väg 301 och är cirka 38 hektar stort.
Giersgruvan ligger på ett isälvsdelta som genomeroderats av Österängsån
vilket skapat en 20 m djup och 100-200 meter bred ravin. Skogen hyser
biotoper för ett flertal hotade arter inom grupperna lavar, svampar och
mossor och igenvuxna slåtter- och ängsmarker vittnar om ett tidigare
brukande av marken. Nuvarande markanvändning är skogsbruk.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Övergripande
Kommunen är positiv till bildandet av Giersgruvans naturreservat. Bildandet
av naturreservatet ses som ett stärkande komplement till Enåns naturreservat
och riksintresset Gärdsjöfältet-Ockrandalgången-Enån. Bildandet av
naturreservatet bidrar till att uppfylla ett flertal miljökvalitetsmål.
I förslaget till beslut listas ett antal prioriterade bevarandevärden bland annat
vattendraget Österängsån. I skötselplanen anges det att ett bevarandemål är
att hålla en hög vattenkvalité i ån. Vidare nämns pH-värden och alkanitet
från en 17 år gammal undersökning (vissa siffror är över 30 år gamla). Det
står också att det i dagsläget är oklart om den närliggande deponin påverkar
vattenkvalitén negativt. Samtidigt ger Länsstyrelsen uppföljande
vattenprovstagning låg prioritet i skötselplanen. Det bör utredas om den
närliggande deponin påverkar Österängsån negativt och därmed bör
vattenprovstagningen ges högsta prioritet.
Det bör också förtydligas att uppföljning och åtgärder knutna till förbättring
av vattenkvalitén är direkt kopplat till de åtagande Sverige gjort i och med
EUs vattendirektiv. I texten står bara en hänvisning till ”VISS” som är ett
digitalt informationssystem.
Föreskrifter
Länsstyrelsen ämnar att förbjuda korttidsjakt. Kommunen vill ha ett
förtydligande om exakt vilken typ av skada man avser att undvika med
föreskriften i förhållande till att jakt i övrigt inte är begränsat. Vilka
naturvärden ska skyddas från eventuell skada av korttidsjakt och vilka
skador bedöms kunna uppstå av ”korttidsjakt”?
_____________________________________________________________________________________
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Det är viktigt att föreskrifter är tydliga och att det framgår exakt vad som är
förbjudet. I föreskriften C4 är det förbjudet utan tillstånd att genomföra
större eller återkommande organiserade arrangemang.
Det är rimligt att förbjuda återkommande arrangemang men det finns ingen
definition på vad ett större arrangemang är utan verksamhetsutövare
hänvisas till ett samråd med länsstyrelsen om vad som är tillståndspliktigt.
Det står samtidigt att verksamhetsutövaren bör samråda vilket ytterligare
urholkar föreskriften.
Lämpligen så begränsas föreskriften till att endast avse återkommande
arrangemang eller så måste föreskriften förtydligas.
Den genomkorsande vägen och vägbanken anges på föreskriftskarta och text
vara undantagen en del föreskrifter. Det är oklart om det gäller alla
föreskrifter eller bara vissa och det bör i så fall förtydligas.
Kartor
Flera av kartorna har en något svårtolkad teckenförklaring och kartan i
skötselplanen är otydlig.”
Naturvårdare Teresia Holmberg redogör för ärendet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande
antas som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som Rättviks
kommuns remissvar till länsstyrelsen.

____________________
Teresia Holmberg, natur-och miljösamordnare, föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C), Joanna Stridh (C), Lars-Erik Kalles
(S) och Britt-Marie Esselle (S) yttrade sig i ärendet.
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Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade, med bifall från Joanna Stridh (C) och Lars-Erik
Kalles (S), att ovan nämna anmärkningar skickas till länsstyrelsen innan
Rättvik ställer sig bakom bildandet av naturreservatet samt att Hans Furn (C)
tillsammans med Teresia Holmberg skriver ett svar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag samt
Hans Furns (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Kommunstyrelsens beslut
-

Hans Furn (C) och Teresia Holmberg skriver ett svar till
Länsstyrelsen där de förklarar vilka anmärkningar som svar önskas
på innan Rättviks kommun ställer sig bakom bildandet av
Giersgruvans naturreservat.

_________________
Kommunen har emottagit Länsstyrelsens svar på de frågor som kommunen
ställde i sitt yttrande.
Kommunen har inget emot själva bildandet av naturreservatet men står fast
vid att vid bildande av områdesskydd ska endast de föreskrifter som anses
vara nödvändiga för att bevara de utpekade värdena beslutas gälla.
Kommunen anser inte att länsstyrelsens svar vad gäller korttidsjakt är till
fyllest då länsstyrelsen inte kunnat peka ut de värden som riskerar att skadas
av jakt som bedrivs på upplåtelse om mindre än 1 år. Kommunen förutsätter
att jägare är väl införstådda med jaktlagstiftningen och god jaktetik.
Vidare har länsstyrelsen inte heller kunnat visa hur föreskriften om
organiserade arrangemang ska kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt och
kommunen menar att det är tydligt att föreskriften med sin nuvarande
utformning både riskerar få en orättvis och icke rättssäker tillämpning samt
omöjliggörs tillsyn av föreskriften. Kommunen förstår att det kan vara svårt
att sätta en siffra på antalet deltagare eftersom påverkan på naturen skiljer sig
åt mellan olika typer av aktiviteter. Sällan bedrivs aktiviteter i området annat
än på de stigar och vägar som skär genom det blivande naturreservatet.
Lämpligast borde föreskriften utgå och uppmaning om att söka samråd kan
istället lämnas som en upplysning i beslutet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunen tillstyrker bildandet av Giersgruvans naturreservat och lämnar
över ovanstående synpunkter gällande föreskrifterna till Länsstyrelsen.
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunen tillstyrker bildandet av Giersgruvans naturreservat och
lämnar över ovanstående synpunkter gällande föreskrifterna till
Länsstyrelsen.
-

Paragrafen justeras omedelbart.

__________________
Sändlista:

Justerandes sign

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Naturvårdare Teresia Holmberg
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