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Förankringsprocess av ”Sunne kommuns plan
för skötsel av tätortsnära skog”
Förankringsprocessen av planen har gått till så att vi upprättat en lista över
intressenter och sedan bjudit in dessa att delta på informationsmöten och
komma med synpunkter på planen. Listan omfattar ca 30 personer och
organisationer. Inbjudan har skett både med brev och telefonkontakter.
Två informationsmöten har hållits. Den 27 mars hölls ett möte där vi
informerade om planen, svarade på frågor och uppmanade deltagarna att
skicka in synpunkter. På mötet deltog sex personer som representerade sju
olika organisationer. Den 5 april hölls motsvarande möte för kommunala
tjänstemän. På detta möte deltog fyra personer. Mötena hölls av Jeanette
Fahlstad och Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen.
Synpunkter på planen har sedan kommit in ifrån Sunne löparklubb, Sunne
skidlöparförening, OK Fryksdalen, Selmaspa+, Rickard Casselbrant teknisk
chef på Sunne kommun och Marita Persson Sunne kommun.
Nedan redovisas synpunkterna. Hur dessa beaktats i planen redovisas med
kursiv stil.

Sunne Löparklubb
Se bilaga 1.
Allmänna synpunkter:
-

Det behöver röjas vid sidan om stigarna för sikten och tryggheten.
Detta är redan med i planen.
Bänkar och rastplatser behöver snyggas upp. Detta är redan med i
planen.
Vid Åmbergsskogen behöver elljusbanans underlag fixas till. Vissa
partier är OK men mycket dåligt resten. Detta har först in i planen
genom att elljusbanan getts ett eget avdelningsnummer.

Förankringsprocessen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2017-05-02

Specifika synpunkter:
- En gammal kolbotten öster om stigen, nästan mitt emot ”trappan”
borde skyltas upp. Denna synpunkt har förts in i planen i avdelning 3
på Åmbergsskogen.

Rickard Casselbrant, Teknisk chef Sunne Kommun
Se bilaga 2.
Allmänna synpunkter:
-

Hur ser planområdets område ut i förhållande till fastigheternas yta?
Denna synpunkt har beaktats i bakgrunden på sid 5.

-

Vad är det för kostnadsbedömning i investeringar och drift och
underhåll av föreslagna åtgärder? Denna synpunkt har beaktats i syftet
på sid 7.

Marita Persson, Sunne kommun
Se bilaga 3.
Allmänna synpunkter:
- Det är bra om partier med tät granskog kan gynnas på några platser, då
det är där nötkråkan gärna gömmer sitt vinterförråd. Detta är redan
med i planen.
-

Inom området breder jättebalsamin, kanadensiskt gullris och lupiner ut
sig. Något bör göras för att begränsa spridningen. Detta ingår inte i
planuppdraget.

-

En cykelbana finns i området. Sen en tid tillbaka planeras/anläggs en
utvidgning av denna i närheten av dammen. Behöver detta nämnas
ytterligare i skötselplanen? Ideella krafter jobbar med detta idag. I
område 30 och i nordsluttningen av område 37. Runt dammen ska
området planeras för friluftsliv. Detta har förts in i avdelning nr 30 i
Sundsbergsområdet.

-

Toaletter!!! Detta är redan med i planen

Specifika synpunkter:
-

Skulle vara trevligt med en tystnadensstig med bänkar genom område
1,2,3 och ner på Tostestigen. Något för framtiden? Detta är redan med
i planen.

-

Bänkar kan även vara avsedda för att njuta av skogssus och fågelsång,
inte alltid utsikt. Olika varianter av bänkar finns med i planen.

-

Var finns objektnummer/avd 13, finner inte siffran på kartan? Numret
har lagts in på kartan.
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-

Ett bra förslag att anlägga rastplats i avdelning 16! Noterat, ingen
åtgärd.

-

Bra förslag att tillägna området från Vintertorp till Granhult åt barnen!
Noterat, ingen åtgärd.

-

Trevligt att öppna upp Sundsbergleden på Skatberg. Noterat, ingen
åtgärd.

-

I objektnummer/avdelning 23, Galtryggen Frihugg 4-5 m hög ek efter
leden. Detta har förts in i planen.

-

Objektsnummer/avdelning 26 Koberget. Här finns rastbord, är det
möjligt att nyttja? Det är lättare att komma upp till detta bord än det på
Skatberget. Detta tas ej med i planen. Vi tycker inte att vi ska
uppmana allmänheten att besöka avdelningen på grund av
säkerhetsrisken.

-

Objektnummer/avdelning 28: I nedre delen, mellan stigarna. I detta
område finns två öppna brunnar av cementringar, hur ska dessa
täckas? Detta har förts in i planen.

-

I objekt 32, bör förtydligas att granen avvecklas i sydväst slänten ner
från Sälglunden, även föryngring av sälg vore lämpligt. Detta tas ej
med i planen. Vi bedömer att föryngring av sälg är ej lämplig här.

-

Objektnummer/ avdelning 34. Det mycket rikliga bestånd av Tibast
som växer på och runt jordkällaren vid Skogsbacken och omgivning
nämns inte? Inte heller det lämpliga i att bevara de kulturträd/växter
som finns på avdelningen. Detta har förts in i planen.

-

Objektnummer/avdelning 37. I sluttningen mot SPA finns en riklig
förekomst av hassel, lönn och ek, dessa bör bevaras vid röjning. Detta
har förts in i planen.

Sunne SLF och OK Fryksdalen
Se bilaga 4 och 5.
Allmänna synpunkter
-

Tyvärr har vi inte vid något enda tillfälle getts möjlighet att komma
med synpunkter på själva planprocessen. Vi hade gärna deltagit i en
diskussion om hur ett plandokument skulle se ut, inriktning och
omfattning. En fråga för Sunne kommun.

-

Skötselplanen bör omfatta hela Sundsbergsterrängen, även delar som
ägs av andra markägare än kommunen, men som har en tydlig
koppling till området. En fråga för Sunne kommun.
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-

Den övergripande principen om att skogsproduktion inte har prioritet
alls inom hela området känns överdriven. En fråga för Sunne kommun.

-

Tydligare hänvisningar i planen, främst av fotografier. Idag är det lätt
att man får intrycket av att området har alla de värden och egenskaper
som beskrivs och avbildas. Detta har beaktats genom att det i
bildtexterna har skrivits in om det är en Målbild eller Exempelbild.

-

Vi anser att förslaget till skötselplan har en tydlig obalans till
naturvärdenas fördel. Rekreationsvärdena och skötselåtgärder för att
bevara och utveckla dessa bör därför lyftas fram väsentligt jämfört
med nuvarande förslag. Detta har beaktats i planen.

-

Vår åsikt är att skötseln av området är eftersatt. Detta är redan med i
planen.

-

För att undvika en ytterligare förskjutning mot naturvärden anser vi att
Sunne kommun inte bör medverka till att fler områden får ett formellt
skydd då detta begränsar kommunens handlingsfrihet. En fråga för
Sunne kommun.

-

För att försvara både höga natur och rekreationsvärden anser vi att
varje område(eller plats, sträcka längs en stig eller väg) ges en
prioriterad skötselinriktning. Detta är med i planen.

-

Föreningarnas åsikt är att alla elljusbanor och ett antal övriga stigar är
områden där rekreation, motion och idrott ska ha överordnad prioritet.
Detta har beaktats i planen genom att elljusbanorna getts ett eget
avdelningsnummer med målet rekreation, motion och idrott.
Målbilden har också beskrivits enligt synpunkten.

-

Det pågående konstsnöprojektet bör beskrivas och inarbetas i
skötselplanen. En fråga för Sunne kommun.

-

Elljusbanorna är i stort behov av upprustning. Vi vill att detta
dokumenteras i skötselplanen. Detta har förts in i planen.

-

En tänkbar lösning kan vara att anlägga, skylta upp och preparera
speciella vintergångvägar. En fråga för Sunne kommun.

-

Vägen är ett mycket väl använt skidspår vintertid. Vi önskar att en
mindre grov ytbeläggning kan läggas på vägen. En fråga för Sunne
kommun.

-

Dessutom önskar vi att de delar av SM-banorna som fortfarande är
framkomliga fortsatt sköts. En fråga för Sunne kommun.

Specifika synpunkter:
-

Vi är positiva till att göra en satsning på Granhult. Vi vill dock att
befintligt vindskydd och grillplats flyttas längre från elljusbanan.
Detta har förts in i avdelning 18 i planen.

4(5)

Skogsstyrelsen

2017-05-02

-

De idag kala ytorna nära Vintertorp bör omvandlas till glesbeskogade
områden med hagmarkskaraktär, gärna med inslag av fruktträd. Detta
gäller även området runt dammen som förhoppningsvis inte har
återbeskogats ännu. Detta har förts in i avdelning 31 i planen.

-

Området i nordsluttningen mellan Vintertorp och Vattentornet(område
37 i planförslaget), där en stig som tidigare använts som skidbana
förstördes i samband med avverkning. Detta stråk vill vi återställa och
stigen nämns inom ramen för konstsnöprojektet. Detta har förts in i
avdelning 37 i planen.

Selmaspa+
Se bilaga 6.
-

Där det inte går att röja upp den ved som föll i samband med tromben
är det viktigt att tydligt informera besökarna om varför det ser ut som
det gör. Detta är redan med i planen.

-

Det som är självklart för vissa är okänt för andra, därför kan det vara
bra att berätta om tex när och var vitsipporna brukar ha riklig
förekomst och att det även är röjt på dessa platser. Detta är redan med
i planen.
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