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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN

HAGFORS KOMMUN 2020

BAKGRUND

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2019-05-27 att inleda samråd av FÖRSLAG TILL
REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för
Hagfors kommun (2002). Förslaget har översänts för samråd enligt 3 kap. 8§ PBL.

Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011) med nytt tillägg av friluftsplan.
Naturvårds- och friluftsplanen är ett led i kommunens arbete med att ge vägledning vid kommunal planering
av mark- och vattenanvändning. Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det
kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och
friluftslivet i Hagfors kommun.

Planförslaget till samråd innefattade:

- Naturvårds- och friluftsplan del l - Mål och strategier.
- Naturvårds- och friluftsplan del 2 - Natur och friluftsliv i Hagfors kommun.
- Naturvårds- och friluftsplan del 3 - Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområden.
- Bilaga A - Människan i landskapet.
- Bilaga B - Hotade och fridlysta arter.
- Bilaga C - Sjöar och vattendrag.

VAD ÄR EN SAMRÅDSREDOGÖRELSE?

Samrådsredogörelsen beskriver hur samrådet har gått till och vilka synpunkter som inkommit samt hur dessa
bemöts och vilka eventuella ändringar i planen som föreslås med anledning av vad som framkommit i
samrådet. Samrådsredogörelsen avgränsas till att presentera de synpunkter som har relevans för naturvårds-
och friluftsplanen.

HUR HAR SAMRÅDET GÅTT TILL?

Förslag till reviderad naturvårds- och friluftslivsplan (tematiskt tillägg till översiktsplan) för Hagfors
kommun har varit ute på allmänt samråd under tiden 2019-06-28 till 2019-09-30 (förlängd samrådstid från
2019-08-30). Samrådstiden förlängdes på grund av önskemål från bland annat länsstyrelsen på grund av
längre handläggningstider under semestertider.

UTSKICK OCH ANNONSERING

Samrådsförslaget har under samrådstiden varit utlagt på kommunens hemsida hagfors.se för att ge alla
berörda såsom till exempel kommuninvånare, föreningar, organisationer och politiska partier möjlighet att
lämna synpunkter. Handlingar har även funnits uppsatta på Hagfors stadshus under hela samrådstiden.
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Samrådet annonserades i det lokala annonsbladet Veckobladet samt på sociala medier och på kommunens
hemsida. En särskild information har skickats ut till interna och externa myndigheter, organisationer, företag,
föreningar och närliggande kommuner  m.fl. via post eller mail. Detta sändes utifrån sändlistan för
översiktsplan med justeringar utifrån relevans till det aktuella tematiska tillägget, till exempel skickades
information ut till lokala föreningar som sköter vandringsleder/motionsspår. En kungörelse skickades även ut
om samrådets förlängda svarstid enligt sändlistan samt annonserades på hemsida och Facebook.

MOTTAGNA SVAR

Synpunkter på förslag till ny naturvårds- och friluftsplan har kunnat lämnas skriftligen. Totalt 17 svar har
inkommit varav 4 var besked om inga synpunkter eller avstår yttrande. Samrådssvaren har kommit från
kommuner, företag, föreningar, organisationer och privatpersoner via vanlig post och e-post.

Tabell 1. Antal inkomna synpunkter från samråd av Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan 2019

Kategori Antal yttranden Inga synpunkter/avstår

Myndigheter 2 1

Kommuner 2

Företag, föreningar, organisationer 6 1

Privatpersoner 5

Summa: 13 4

INGA SYNPUNKTER ELLER AVSTÅR

Länsstyrelsen i Dalarnas län har uppgett inga synpunkter på planen. De anger att de fåtal skyddade
områden som överlappar gränsen mellan Värmlands och Dalarnas län har behandlats i planen.
Värmlands Museum meddelar att de inte har några synpunkter. Munkfors kommun har genom
kommunstyrelsen beslutat att inte framföra några synpunkter på planförslaget och Sunne kommun avstår från
att yttra sig.

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

Länsstyrelsen i Värmland föreslår att planen skulle passa bättre som ett kommunstategiskt dokument istället
för ett tematiskt tillägg till översiktsplan, bland annat då planen innehåller mycket mer information än vad
som är relevant för översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att med tanke på lagändringar de senaste åren och
helt nytt tillägg av friluftsdel så behövs en ny miljöbedömning göras om processen med planen som ett
tematiskt tillägg till översiktsplan skall fortsätta.

Flera yttranden berör den stora omfattningen av planen, vilket framställs både som något positivt på
grund av detaljnivån och den lokala faktan men också som negativt bland annat då det kan påverka
överskådligheten. Behov av noggrannare förklaring av vad kommunen menar med åtgärder och mål som
åsyftar områden utanför kommunens mark är något som lyfts av av organisationer kopplade till markägande.
Även frågor kring allemansrätten lyfts av dessa. En del kompletterande detaljinformation om till exempel
friluftsliv i kommunen har inkommit under samrådet.
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SAMMANFATTNING AV KOMMUNENS SVAR PÅ YTTRANDEN

Som mest väsentligt för det fortsatta arbetet med naturvårds- och friluftsplanen för Hagfors kommun föreslås
den göras om till ett kommunstrategiskt dokument istället för ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, enligt
länsstyrelsen i Värmlands synpunkter. Planen kan trots detta fungera som värdefullt underlag till
framtagandet av ny översiktsplan samtidigt som ett kommunstrategiskt dokument inte behöver följa samma
process enligt Plan- och bygglagen som om det vore ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Synpunkterna
kring bristande miljöbedömning kan då även tillgodoses genom miljöbedömningen till den nya
översiktsplanen.

Planen bör uppdateras med bland annat ny statusklassning för sjöar och vattendrag samt mindre
kompletteringar i text föreslås även, som till exempel förtydliganden kring åtgärder som påverkar andra
markägare än kommunen samt kring allemansrätten. För att göra planen något mer överskådlig föreslås den
kortas på ställen där det är möjligt att istället hänvisa till föregående naturvårdsplan, som till exempel Bilaga
A Människan i landskapet.

Synpunkter som ej ansetts direkt relevanta för planen samt synpunkter som ej kommer tillgodoses
noteras och arkiveras.

INKOMNA YTTRANDEN

Inkomna samrådssvar redovisas nedan. Privatpersoner har så långt som möjligt anonymiserats i
samrådsredogörelsen. De inkomna svaren i sin helhet finns med som bilagor. Ställningstagande i denna
samrådsredogörelse har endast tagits till synpunkter som bedöms relevanta för naturvårds- och friluftsplanen.
Samrådsyttranden arkiveras och kan komma att beaktas i kommande arbete med ny översiktsplan för
Hagfors kommun.

Tabell 2. Förkortningar i samrådsredogörelsen

NVFP Hagfors kommuns samrådsförslag på Naturvårds och friluftsplan (2019)

ÖP (2002) Hagfors kommuns gällande översiktsplan vid tiden för samrådet sommaren 2019

Nya ÖP Hagfors kommuns kommande översiktsplan som beslutades om framtagande hösten 2019
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MYNDIGHETER

YTTRANDEN KOMMUNENS KOMMENTARER
OCH ÅTGÄRDER

LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS
LÄN
Naturvårds- och friluftsplan - Tematiskt
tillägg till översiktsplan för Hagfors
kommun - samråd

Ärendet
Rubricerad översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen för
samråd enligt 3 kap 8§ PBL. Förslaget har sänts för yttrande
till berörda myndigheter samt till berörda enheter inom
Länsstyrelsen. Luftfartsverket (LFV), Försvarsmakten,
Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Post- och
telestyrelsen (PTS), Sveriges geotekniska institut (SGI),
Svenska kraftnät (SVK) och Trafikverket har inkommit med
yttranden med anledning av planförslaget. LFV, Lantmäteriet
och Länsstyrelsen Dalarna har inget att erinra mot förslaget.
Försvarsmakten, SVK och Trafikverket har lämnat synpunkter
som sammanvägts i Länsstyrelsens yttrande. PTS och SGI har
lämnat yttranden av upplysningskaraktär, dessa bifogas för
kännedom. Ärendet har vidare diskuterats internt inom
länsstyrelsen med representanter för berörda enheter den 17
september 2019.
Förslaget är upprättat den 28 juni 2019 och innehåller följande
handlingar:
- Naturvårds- och friluftsplan del l - Mål och strategier.
Samrådshandling 2019-06-28
- Naturvårds- och friluftsplan del 2 - Natur och friluftsliv i
Hagfors kommun. Samrådshandling 2019-06-28
- Naturvårds- och friluftsplan del 3 - Objektskatalog över
värdefulla natur- och friluftsområden. Samrådshandling
2019-06-28
- Bilaga A - Människan i landskapet. Samrådshandling
2019-06-28
- Bilaga B - Hotade och fridlysta arter. Samrådshandling
2019-06-28
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- Bilaga C - Sjöar och vattendrag. Samrådshandling
2019-06-28

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen skall vid samråd om översiktsplan enligt 3 kap.
10 § PBL särskilt:
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och
ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL,
som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark-
och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken
följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära
lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas
på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser positivt på att Hagfors kommun har gjort en
översyn av sin naturvårdsplan som nu också innehåller
friluftsliv. Underlaget som redovisas
i de tre delarna med tillhörande bilagor är omfattande och
heltäckande vilket gör att det fungerar väl som ett underlag för
kommunens arbete. En tydlig
målredogörelse redovisas med alla nödvändiga nivåer,
nationell, regional och lokal.
Länsstyrelsen anser däremot att planen har en del formella
brister som tematiskt tillägg till översiktsplan enligt PBL. Den
innehåller även delar som är allt för detaljerade för att
hanteras inom översiktsplaneinstrumentet.
Kommunen anger att denna plan är en revidering av det
tidigare tematiska tillägget. Länsstyrelsen anser att detta inte
är rimligt då det gjorts stora förändringar i dokumentet samt
att friluftsliv har lagts till.

Miljöbalken ändrades 2011 och kommunen har inte upprättat
en miljökonsekvensbeskrivning enligt den nya lagen om
strategisk miljöbedömning.

Kommentar:
Inga kommentarer lämnas på
sammanfattningen utan synpunkterna
besvaras i de olika avsnitten
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Den nya planen baserar sig på en översiktsplan som inte har
uppdaterats sedan 2002 vilket kan göra att mycket av
informationen och hänvisningarna i
detta dokument kan vara inaktuellt. Samtidigt har det kommit
till Länsstyrelsens kännedom att beslut om att upprätta en ny
kommunövergripande översiktsplan har fattats. Länsstyrelsen
rekommenderar därför starkt att kommunen istället låter detta
tematiska tillägg utgöra ett kommunalt strategidokument
snarare än ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta kan
senare användas som underlag när kommunen tar fram sin nya
översiktsplan.

Översiktsplan eller strategiskt underlag
Naturvårds- och friluftsplanen är enligt kommunen en
revidering av den tidigare naturvårdsplanen från 2011.
Utformningen har förändrats och frågor kring friluftsliv har
lagts till. Kommunen skriver att planen är en fördjupning av
översiktsplanens kapitel 10 och 11 och i de fall dokumenten
inte stämmer överens anger kommunen att det som står i TÖP
gäller. Trots att tematiska tillägg och fördjupningar kan
upprättas av kommunen tillhör dessa ändå en och samma
översiktsplan. En TÖP behöver därför överensstämma med
den kommuntäckande översiktsplanen och kan inte ses som ett
fristående dokument. Aktuell naturvårds- och friluftsplan har
upprättats som ett tematiskt tillägg och utgör därför en del av
kommunens nu gällande översiktsplan. Ett tematiskt tillägg
ska uppfylla det som krävs av en översiktsplan vilket anges i 3
kap 4–5 §§ PBL. Enligt 3 kap 6 § PBL ska översiktsplanen
också utformas så att innebörden och konsekvenserna av den
tydligt framgår.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många
olika personer,både av professionella användare och av
privatpersoner. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig
och överskådlig och att det går att skilja på vad som är
planeringsunderlag och vad som är ställningstaganden. För att
inte översiktsplanen ska upplevas som alltför omfattande och
överlastad med information och redovisningsdokument är det
viktigt att försöka renodla den och tydligt skilja på själva
planen och underlaget till den. Länsstyrelsen anser att det bör
synliggöras att Hagfors kommuns översiktsplan antogs 2002.
År 2011 gjorde kommunen en aktualitetsprövning av
översiktsplanen där den fortsatt konstaterades aktuell. Texten i
översiktsplanen är dock föråldrad och denna har tillkommit
under helt andra lagstiftningspremisser än vad som finns idag.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.

Åtgärd:
NVFP förtydligas angående vilken
översiktsplan som åsyftas.
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Under denna samrådsprocess har det kommit till
Länsstyrelsens kännedom att kommunfullmäktige den 30
september 2019 har fattat ett beslut på att upprätta en ny
kommuntäckande översiktsplan för Hagfors kommun.
Länsstyrelsen anser att kommunens tematiska tillägg kring
natur och friluftsliv utgör mer av ett strategiskt underlag
snarare än en översiktsplan utformad enligt PBL och
Boverkets riktlinjer. Kommunens ställningstaganden kring
mark- och vattenanvändningens utveckling i planen är svåra
att utläsa och detaljeringsgraden är stor. Länsstyrelsen
rekommenderar därför starkt att kommunen låter detta
tematiska tillägg istället utgöra ett kommunalt
strategidokument. Det kan då senare användas som ett
underlag när kommunen tar fram sin nya översiktsplan där
valda strategiska delar väljs ut till ställningstaganden och
avvägningar kring kommunens mark- och vattenanvändning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Hagfors kommuns ställningstaganden kring
miljöbedömningsprocessen är otydlig och behöver utvecklas
för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen
och miljöbalken. Av MB 6 kap 3 § framgår det att en kommun
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs
i lag eller annan författning ska göra en strategisk
miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet
eller ändringen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Som kommunen konstaterar ska en
miljökonsekvensbeskrivning vanligtvis upprättas vid
framtagande av ett tematiskt tillägg. Någon tydlig motivering
till undantag har inte presenterats. Om det är oklart om det ska
göras en strategisk miljöbedömning ska kommunen
genomföra en undersökning för att konstatera om
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Det ska dock noteras att den nya planen
omfattar hela kommunens geografiska yta och innebär flera
väsentliga ändringar från den tidigare planen, framförallt ett
omfattande tillägg vad gäller friluftsliv. Planen berör även
flera känsliga naturområden inklusive Natura 2000-områden.
Vidare konstaterar kommunen att nya mål och strategier har
tillkommit sedan den
ursprungliga naturvårdsplanen togs fram samt att mycket har
hänt sedan kommunens översiktsplan skrevs för 16 år sedan.
Sedan 2011 har dessutom flera större ändringar gjorts både i
PBL och Miljöbalken. Av särskild relevans är de nya reglerna

Kommentar:
Beslut om framtagande av ny ÖP för
Hagfors kommun fattades efter att NVFP
skickats ut på samråd.

Kommentar:
Framtagandet av tidigare naturvårdsplan
(2011), vilket NVFP till stor del baserar
sig på, var ett omfattande projekt vilket
resulterade i en plan med stor lokal
detaljnivå. Delar av detta kan anses ligga
utanför ett tematiskt tillägg men är
samtidigt mycket värdefullt för det lokala
naturvårdsarbetet i kommunen. Genom att
göra NVFP till ett kommunstrategiskt
dokument istället skulle detta värdefulla
underlag finnas kvar och kunna utgöra
underlag till kommande ÖP.
Åtgärd:
NVFP omvandlas till ett
kommunstrategiskt dokument. Valda delar
relevanta för översiktsplanen kan därav
plockas med till arbetet med kommunens
översiktsplan där de även omfattas av
miljökonsekvensbeskrivningen för den
nya översiktsplanen
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för att bedöma miljöpåverkan som infördes den 1 januari
2018.
Följande kan konstateras:

● Miljöbedömningen som gjordes 2011 uppfyller inte
dagens krav på miljöbedömningar varken vad gäller
innehåll eller framtagandeprocess.

● Kommunen har inte gjort en ny strategisk
miljöbedömning. (MB 6 kap 3 §)

● Kommunen har inte haft undersökningssamråd med
Länsstyrelsen i samband med framtagandet av
ändringen. (MB 6 kap 6 §)

● Kommunen har inte i ett särskilt beslut avgjort om
genomförandet av planen, programmet eller ändringen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. (MB
6 Kap 7 §)

● Kommunen har inte haft avgränsningssamråd med
Länsstyrelsen i samband med framtagandet av
ändringen. (MB 6 Kap 9 §)

Om kommunen tänker sig fortsätta med planen som ett
tematiskt tillägg behöver en miljöbedömningsprocess inledas.
Detta innebär att planen då får ”backa” till
undersöknings-/avgränsningssamråd. Sedan får planen åter
igen ställas ut på samråd där en miljökonsekvensbeskrivning
har bifogats planen.

Planeringsunderlag och allmänna intressen
Friluftsliv
Länsstyrelsen anser det positivt att Hagfors kommun valt att
uppdatera sin plan genom att också inbegripa friluftsliv. En
bra redogörelse finns för de nationella målen vilka också
kommunen har som utgångspunkt.
Friluftslivsmålen är också integrerade i
miljömålsformuleringarna och Länsstyrelsen anser att
kommunen har redogjort för målen på ett bra sätt. Att
kommunen också uppmärksammar och prioriterar tätortsnära
skog som viktig för friluftslivet ser Länsstyrelsen som
positivt. Planen redogör för hur kommunen ser på friluftsliv,
avseende definition av begreppet, och ger en tydlig
redogörelse för vilka typer av friluftsliv som omfattas av
planen. Kommunen har dock valt att inte innefatta
kulturmiljöer vilket Länsstyrelsen ser som en brist då dessa
miljöer ofta spelar en stor roll för och berikar friluftslivet.
Utöver nationellt utpekade riksintressen för friluftslivet har
kommunen redogjort för andra friluftslivsområden som är av

Kommentar:
Naturvårdsdelen har i stort endast
omstrukturerats med vissa uppdateringar
och tillägg och överensstämmer till stor
del med föregående naturvårdsplan och
kan i denna aspekt räknas som revidering
av föregående plan, ej som en helt ny
plan. Detta frånsett tillägget av friluftsdel
som är helt ny. Tid har även förflutit så till
exempel lagändringar har skett. Genom
att göra naturvårds- och friluftsplanen till
ett kommunstrategiskt dokument skulle
kraven kring miljöbedömning kunna
hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen
för den nya översiktsplanen.
Åtgärd:
NVFP omvandlas till ett
kommunstrategiskt dokument. Valda delar
relevanta för översiktsplanen kan därav
plockas med till arbetet med kommunens
översiktsplan där de även omfattas av
miljökonsekvensbeskrivningen för den
nya översiktsplanen.

Kommentar:
Kulturmiljöer har avgränsas i denna plan.
Det finns tydliga kopplingar till friluftsliv
men detta kräver ytterligare resurser för
att kunna utreda. Dock kan denna
avgränsning tydliggöras mer i
planförslaget.
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högt värde. Detta ser Länsstyrelsen som positivt då
kommunen också gjort en form av prioritering
vilka områden som är mest värdefulla. Enligt
Naturvårdsverkets metod för denna typ av planer så bör alla
områden inom kommunen som har något värde för friluftslivet
kartläggas för att därefter värderas och graderas. Detta anser
Länsstyrelsen att kommunen kan utveckla ytterligare där
också Länsstyrelsen kan bistå med stöd i ett sådant arbete.

I objektskatalogen, del 3, finns en bra förteckning och
grundläggande beskrivningar av leder och områden för
friluftslivet men en gradering av hur höga friluftsvärdena är
saknas. Enligt planen verkar det som att alla de
områdena som anges är prioriterade. Områdena är endast
beskrivna i text utan koppling till en karta. Kommunen bör
med fördel redovisa alla leder,
områden, grönytor, parker, badstränder m.m. på en karta.
Detta för att läsaren ska få en bild av var i kommunen de
ligger men också en bild av
faktisk geografisk utbredning och sträckning.

Naturvärden
I bilaga B anser Länsstyrelsen att det vore bra med tydligare
rubriker och struktur för att underlätta att finna information
om respektive art. Karta 1 i del 2 anser Länsstyrelsen
svårtolkad då flera färger liknar varandra. Det saknas en
översiktlig karta med de naturområden som beskrivs i
bilagorna, dessa är endast redovisade i text vilket gör det
svårtolkat för läsaren. I avsnittet om skyddade områden saknar
Länsstyrelsen en beskrivning om vad detta kan innebära, d.v.s.
att åtgärder inom ett visst område kan vara förbjudna. I planen
bör det förtydligas att det kan krävas tillstånd eller dispenser
för att genomföra åtgärder inom ett skyddat område.

Vid hänvisning till lämpliga områden för kanot/båtliv bör
avstämning ske gentemot skyddade områden som kan komma
att beröras. Detta för att undvika störning på växt- och djurliv
under häcknings- och fortplantnings-
perioder.

De generella biotopskydden beskrivs som en skyddsform, men
tyvärr så saknas generellt underlag om var dessa biotoper
finns inom landskapet. Kommunen bör förtydliga att
biotopskydden oftast inte finns som ett kartunderlag och att
naturvärdesinventeringar som tar hänsyn till dessa

Åtgärd:
Kopplingen till och avgränsningen av
kulturmiljö  i NVFP tydliggörs.
Kommentar:
Kommunen har fått kännedom om
Naturvårdsverkets metod för kartläggning
av friluftsliv. Denna är av intresse för
kommande översiktsplanearbete.
Åtgärd:
Kommunen skall utföra en kartläggning
av friluftslivet enligt Naturvårdsverkets
metod eller liknande där friluftsområden
identifieras, värderas och klassas inom
ramen för arbetet med ny översiktsplan.

Åtgärd:
NVFP förtydligas med tydligare kartor
över friluftsliv

Åtgärd:
Rubriker och struktur ses över och
kompletteras i NVFP Bilaga B Hotade
och fridlysta arter.
Åtgärd:
NVFP kompletteras med tydligare kartor
över naturområden, skyddad natur och
riksintressen.
Åtgärd:
NVFP kompletteras med förtydligande
om vad skyddade områden innebär..

Åtgärd:
Planförslaget kompletteras med en
avstämning mellan naturvärden och
kanot/båtliv.
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behöver göras vid ny exploatering. Vid hänvisning till
skyddade områden bör avstämning ske gentemot
naturreservatsföreskrifterna så åtgärder som föreslås är
förenliga med reservatets syften. Ett exempel på detta är
Ginbergsängen på sida 18 (del 3).
I detta naturreservat är det bland annat förbjudet att:
framföra motordrivet fordon, plocka örter, mossor, lavar eller
svampar, samla insekter annat än för vetenskapligt ändamål i
samverkan med Länsstyrelsen.

Tysta områden
Länsstyrelsen saknar en redovisning av tysta områden i
kommunen. Dessa områden är av vikt för naturvården men
också för friluftslivet. Tysta områden är områden där det inte
råder någon ljudpåverkan från exempelvis,
väg, järnväg, vindkraft, bebyggelse m.m.

Riksintressen
Kommunikation
I kommunen finns det tre vägar som är av riksintresse för
kommunikation,dessa är väg 62, 931 och 957. På flera platser
vid Klarälven finns det risk för skred och erosion som
påverkar infrastrukturen. Tre platser i Hagfors kommun, Södra
Fastnäs, Bergsäng och Ämtbjörk bedöms av Trafikverket ha
stor risk för ras inom 10 år. Dessa platser ligger inom Natura
2000 för Klarälvens övre del. Då vägen ligger mycket nära
älven på de tre platserna kan eventuella riskreducerande
åtgärder i slänten mellan väg och älv riskera att påverka
naturvärden i Natura 2000-området negativt och åtgärder
behöver sannolikt tillståndsprövas.
Här ser Länsstyrelsen en tydlig intressekonflikt mellan
vidmakthållandet av riksintressets (vägens) funktion och de
värden som utpekandet av Natura 2000 ska skydda.
Trafikverket genomför just nu en utredning som syftar till
att skapa förutsättningar för en formell process med
åtgärdsförslag för att säkra vägarnas funktion och som är
möjliga utifrån gällande lagstiftning för Natura 2000.

Åtgärderna ska utformas så att påverkan på naturvärden blir så
begränsad som möjligt. I tillståndsprocessen kopplad till
Natura 2000 kan därför påverkan på naturvärden behöva
kompenseras, kanske även utanför det område som
Trafikverket har rådighet inom. Här krävs en god dialog med
markägare och kommunen om åtkomst till lämpliga områden
för kompensation. Av denna anledning kan Länsstyrelsen se

Åtgärd:
Text gällande biotopskydd och
reservatsföreskrifter kompletteras i NVFP
enligt länsstyrelsens synpunkter.

Kommentarer:
Tysta områden är inget som finns kartlagt
i kommunen sedan tidigare. Detta är
något som kommer kompletteras med i
kommande översiktsplan.
Åtgärd:
En redovisning av tysta områden görs i
kommande översiktsplan.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten om
konflikter kring riksintressen för viktig
infrastruktur och Natura 2000 inför
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behovet av att i en översiktsplan koppla fysisk planering av, i
detta fall viktig infrastruktur, till naturvårdsinsatser.

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Länsstyrelsen har under 2019 arbetat fram en ny
statusklassning av sjöar och vattendrag i kommunen. I planen
redovisas dessa frågor främst i bilaga C och Länsstyrelsen
anser att denna i och med ny klassning behöver uppdateras
med aktuell information.

arbetet med ny översiktsplan samt
förtydligar konflikter kring riksintressen i
NVFP.

Åtgärd:
NVFP uppdateras angående
statusklassning av sjöar och vattendrag.

PTS - POST OCH TELESTYRELSEN
(BILAGA LÄNSSTYRELSEN
VÄRMLAND)
Avdelningen för säker kommunikation
PTS har av Länsstyrelsen i Värmland ombetts att inkomma
med synpunkter på Tematiskt tillägg till översiktsplan för
Hagfors kommun.
PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar –
sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk
kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland
annat:

● främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer enligt de mål som anges i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation

● verka för robusta elektroniska kommunikationer och
minska risken för störningar, inbegripet att upphandla
förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad
krishanteringsförmåga

● verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post-
och elektronisk kommunikation under höjd beredskap,
och stärka samhällets beredskap mot allvarliga
störningar i näten för elektronisk kommunikation i
fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda
för Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige
ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens
möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny
bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det
kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag
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bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är
målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela
Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt
att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023.

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att
trygga välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till
grund för många andra områden. En väl fungerande och
utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland
annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och
innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning
och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna
anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla
kommuner. Om inte it-infrastruktur beaktas i
samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna.
Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 2011,
stärker även detta.

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer
och andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de
operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt
område för ytterligare information.

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella
bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala
bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över
vilka befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande
funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha
information om potentiella ledningsägare gällande
elektroniska kommunikationer.

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om
ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera
vilka som är berörda ledningsägare kan
en förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23
dnr: 03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om
teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3
kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Kommentar:
Kommunens administrativa enhet som
bland annat handlägger fibernätsfrågor
har varit med på sändlista för det aktuella
samrådet, likaså flera stora nätägare i
kommunen.

Kommentar:
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Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i
vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett
negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser.
PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande
genomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer
som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive
område för att minimera störningsriskerna. Inför ett sådant
samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda
radiolänkoperatörerna är.

PTS har inga ytterligare synpunkter.

NVFP omfattar inte vindkraftsfrågor som
behandlas i separat vindkraftplan.

Åtgärd:
Kommunen noterar yttrandet och lyfter
med till kommande översiktsplanearbete.

SGI - STATENS GEOTEKNISKA
INSTITUT (BILAGA
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND)
Naturvårds- och friluftsplan (tematiskt
tillägg till översiktsplan) Hagfors kommun

Yttrande över samrådshandling daterad 2019-06-28
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i
Värmlands län erhållit rubricerad Naturvårds- och friluftsplan
med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska
säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings-
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår
således inte.

Syftet med planen är att lägesbeskriva områden som har höga
naturvärde och friluftsvärden för att ge förutsättningar för
hantering av markfrågor som berör utpekade områden och
kunna nyttjas som beslutsunderlag.

Underlag:
1 Naturvårds- och friluftsplan del l - Mål och strategier.
Samrådshandling 2019-06-28
2 Naturvårds- och friluftsplan del 2 - Natur och friluftsliv i
Hagfors kommun.
Samrådshandling 2019-06-28
3 Naturvårds- och friluftsplan del 3 - Objektskatalog över
värdefulla natur- och
friluftsområden. Samrådshandling 2019-06-28
4 Bilaga A - Människan i landskapet. Samrådshandling
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2019-06-28
5 Bilaga B - Hotade och fridlysta arter. Samrådshandling
2019-06-28
6 Bilaga C - Sjöar och vattendrag. Samrådshandling
2019-06-28

SGI:s synpunkter
Naturvårds- och friluftsplanen är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen och betraktas som en fördjupning av
översiktsplanens kapitel 10 Naturvård och kapitel 11
Friluftsliv och turism. Som avgränsning anges bland annat att
risk- och säkerhetsfrågor, exempelvis kopplat till Klarälvens
unika meandrande, inte hanteras i Naturvårds- och
friluftsplanen. För dessa frågor hänvisas till översiktsplanens
kapitel 12 om risk och säkerhet.

Generellt så är det i en översiktsplan lämpligt att man
översiktligt beskriver de geologiska och geotekniska
förhållanden samt eventuella risker (skred, ras, erosion och
översvämning), som underlag för strategiska val av
markanvändning. I Naturvårds- och friluftsplanen för Hagfors
ges en översiktlig redovisning av de geologiska förhållandena
för aktuella områden, vilket är positivt. Även
erosionsprocesser berörs och trots att man valt att inte hantera
de geotekniska säkerhetsfrågorna i denna handling, så ges
intrycket av en medvetenhet i frågorna.

Översiktsplanen för Hagfors är antagen 2002 och sedan dess
har det tillkommit fler utredningar som rör kommunen
avseende geotekniska säkerhetsfrågor än de som redovisas i
översiktsplanen. För fortsatt arbete med de geotekniska
säkerhetsfrågorna i planarbetet vill vi tipsa om att SGI har, i
ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda
planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion
tillsammans med bl a MSB och SGU, tagit fram en
Vägledning ras, skred och erosion
(http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagled
ning/sgi-vl .pdf. Underlagen finns åskådliggjorda i en
kartvisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/

Sammanfattningsvis har SGI inga synpunkter på Naturvårds-
och friluftsplanen och ser fram emot kommunens fortsatta
arbete och fördjupning av översiktsplanens kapitel 12 om risk
och säkerhet.
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Åtgärd:
Kommunen noterar yttrandet och lyfter
med till kommande översiktsplanearbete.

TRAFIKVERKET
Trafikverkets yttrande avseende samråd för
Naturvårds- och friluftsplan - Tematiskt tillägg
till översiktsplan för Hagfors kommun

Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till
att ge en lägesbeskrivning av områden som har höga
naturvärden och friluftsvärden inom kommunens yta, och att
ge förutsättningar för hantering av markfrågor som berör
dessa utpekade områden.
Naturvårds- och friluftsplanen är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen och har betydelse för flera andra kommunala
planer som till exempel vindkraftsplan, LIS-plan,
vattenplanering och detaljplaner. Den kan komma att påverka
etablering av olika typer av verksamheter i kommunen.

Klarälvdalen, riskreducerande åtgärder väg 62, 931,
957
Väg 62, som är riksintresse för kommunikation, väg 931 och
957 följer på delar av sträckan Klarälven. På flera av de
platser där vägen löper nära älven finns risk för ras. År 2016
färdigställdes en åtgärdsvalsstudie som omfattade utredning
och bedömning av 32 riskklassade objekt. Av dessa objekt
var det sju som bedömdes ha stor risk för ras inom 10 år. Tre
av platserna ligger i Hagfors kommun, Södra Fastnäs,
Bergsäng och Ämtbjörk.
Trafikverket genomför nu en utredning av de sju objekten.
Objekten ligger inom Natura 2000-området Klarälven, övre
delen. Bevarandemålet för området är ett vattendrag med
naturlig hydrologi, naturliga erosions- och
sedimentationsprocesser samt gynnsam bevarandestatus för
lax, utter och ävjepilört. Vägen ligger mycket nära älven på de
sju aktuella platserna, vilket innebär att eventuella
riskreducerande åtgärder i slänten mellan väg och älv riskerar
att påverka den utpekade naturtypen i Natura 2000-området
(naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ) och de
erosions-/sedimentationsprocesser som pågår i älven. Risken
för ras vid de sju objekten ökar med tiden.
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Trafikverket måste därför agera för att säkerställa vägens
funktion. Det finns således en intressekonflikt mellan
riksintresse för kommunikation (samhällsnyttan med vägen)
och Natura 2000 (särskilt utpekade naturvärden). Utredningen
syftar till att skapa förutsättningar för en formell process med
åtgärdsförslag för att säkra vägarnas funktion och som är
möjliga utifrån gällande lagstiftning för Natura 2000.
Åtgärderna ska utformas så att påverkan på naturvärden blir så
begränsad som möjligt.

Synpunkter och upplysningar
Naturvårds- och friluftsplanen utgör ett bra kunskapsunderlag
i framtida planeringssammanhang. Trafikverket vill främja en
hållbar utveckling och ett hållbart resande, med beaktande av
både de transportpolitiska hänsyns- och funktionsmålen.
Trafikverket önskar en fortsatt avstämning med projektet för
riskreducerande åtgärder längs Klarälven. Trafikverket har
inga synpunkter på planen under förutsättning att Trafikverket
oförändrat kan utföra underhåll av statliga vägar samt
vinterväghållning i form av t.ex. saltning. Normal drift och
underhåll innebär till exempel dikesrensning, slåtter och
röjning samt nedtagande av växtlighet och träd inom
vägområdet.

Åtgärd:
Kommunen noterar informationen om
konflikter kring riksintressen för viktig
infrastruktur och Natura 2000 och lyfter
med till översiktsplanearbetet.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Samråd om Naturvårds- och friluftsplan –
Tematiskt tillägg till översiktsplan för
Hagfors
kommun, Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län har för samråd mottagit
rubricerad plan, Dnr. 401-6695-2019.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inga synpunkter på planen.
De fåtal skyddade områden som överlappar gränsen mellan
Värmlands och Dalarnas län har behandlats i planen.

Åtgärd:
Kommunen noterar svaret.

MUNKFORS KOMMUN

Samråd reviderad Naturvårdsplan- och
friluftsplan Hagfors

Sammanfattning
Underrättelse om samråd har inkommit från Hagfors
kommun om förslag till reviderad Naturvårds-och

Åtgärd:
Kommunen noterar svaret.



KS 2019/359

friluftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan, Hagfors
kommun Värmlands län.

Ärendet
Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011)
med nytt tillägg av friluftsplan. Naturvårds-och
friluftsplanen är ett led i kommunens arbete med att ge
vägledning vid kommunal planering av mark- och
vattenanvändning. Naturvårds-och friluftsplanen innehåller
mål och riktlinjer för det kommunala arbetet med naturvård
och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom om
naturen och friluftslivet i Hagfors kommun,

Beslutsunderlag
Naturvårds-och friluftsplan Hagfors kommun inkommen
2019-06-28 Verksamhetschefens tjänsteskrivelse

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte framföra några
synpunkter på Hagfors kommuns naturvårds- och
friluftsplan.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med utskottets förslag.

Beslutet skickas till
Hagfors kommun via e-post till kommun@hagfors.se senast
30 september

SUNNE KOMMUN
Vi i Sunne har fått planen på remiss med beslutat att avstå från
att yttra oss.
Om intresse finns vill jag ändå informera om Sunne
Kommuns Naturvårdsprogram. Se länken
https://sunne.se/sv/kommun/Miljo-och-halsoskydd/
Strategiskt-miljöarbete/Miljomalen/Naturvardsprogrammet/
Vi har några beskrivna områden som gränsar till Hagfors. Se
framförallt Karta Sunne Naturvårdsprogram och
beskrivningarna till varje område som finns i bilaga 2.
Lycka till med er plan!

Åtgärd:
Kommunen noterar svaret.
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FÖRETAG, FÖRENINGAR, ORGANISATIONER

YTTRANDEN/SYNPUNKTER KOMMUNENS KOMMENTARER
/STÄLLNINGSTAGANDEN

STORA ENSO SKOG AB

Remissvar Naturvårdsplan Hagfors kommun

Stora Enso har tagit del av ovanstående remiss och lämnar
härmed följande synpunkter.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara
lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och
papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom
att skapa och utveckla nya produkter och tjänster baserade på
biobaserad råvara. Företaget har ca 25 000 medarbetare i över
35 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder
EUR. Stora Enso-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki
(STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).
Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i
USA.
Synpunkter
Stora Enso Skog har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på Hagfors kommuns förslag till naturvårds och
friluftsplan. Vi vill utnyttja detta genom att komma med
följande synpunkter, på en plan som i allt väsentligt är
välskriven, omfattande och intressant:

● När förslaget skrevs var Bergvik Skog stor skogsägare
i kommunen. Bergvik Skog har nu upplösts och de
marker som företaget tidigare ägde, ägs nu inom
Hagfors kommun till 100 % av Stora Enso Skog och
Mark AB. I texten refereras på många ställen till
Bergvik, men detta är alltså inte aktuellt längre utan
bör ändras till Stora Enso.

● I samtliga delar av planen finns ett inledande stycke
som resonerar om motsättningar mellan naturvård och
friluftsliv. Flera relevanta exempel ges. Det faktum att
det finns en stor variation i uppfattning av vilken typ
av skog som olika människor föredrar som sin
rekreationsskog nämns dock inte. Välskötta skogar

Åtgärd:
NVFP uppdateras angående markägaren
Bergvik Skog AB till Stora Enso Skog
och Mark AB.
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med bra sikt är något som många människor tycker
om. Denna typ av skog kräver aktivt skogsbruk. Aven
detta kan i vissa lägen innebära en intressekonflikt,
där naturvärdena gynnas bäst om skogen lämnas orörd
och oskött.

● I del 1 nämns på flera ställen att man från kommunens
sida vill verka för att Skogsstyrelsen inte ska tillåta
dikning av våtmarker och att dikning av skog runt
våtmarker ska ske på sätt som inte skadar
våtmarkerna. Det är otydligt om detta mål ska finnas
kvar eller inte, vilket verkar vara det troliga: "Målet
får finnas kvar till nästa revidering av planen", tabell
sid 21.

● De formuleringar som finns knutna till "dikning" är
dessutom olyckliga och ger bilden av att skogsdikning
är ett stort problem. Att våtmarker utdikas torde vara
oerhört ovanligt i dag och är redan tillståndspliktigt.
På det sätt som dikning lyfts fram får man som läsare
bilden av att "skogsdikning" utförs i stor omfattning,
vilket är en inaktuell bild.

Nydikning (även kallat markavvattning) förekommer
inte alls, skyddsdikning med syfte att kompensera för
den tillfälliga markvattenhöjning som uppstår efter
avverkning, förekommer i mycket liten omfattning.
Dikesrensning, d.v.s. rensning av befintliga diken som
delvis förlorat sin funktion förekommer, men i en
mycket mindre omfattning än tidigare. Däremot kan
det vara befogat att uppmana till försiktighet i
samband med vägdiknig, vars omfattning är många
gånger större än de "skogliga”" dikningsaktiviteterna..

● I del 2 finns ett avsnitt som handlar om
områdesskydd. Här beskrivs de olika typer av
formella områdesskydd som finns. Vi anser att det är
mycket viktigt att även de frivilligt skyddade
områdena, som certifierade skogsägare avsätter,
nämns i denna genomgång. Hagfors kommun är ju
själva FSC certifierade och bidrar i och med det till att
områden avsätts för naturvårdsändamål. På sidan 22
presenteras områden som till stora delar är frivilligt
avsatta, nyckelbiotoper. Bara nyckelbiotoperna verkar
arealmässigt vara lika stora som de formellt skyddade
områdena och då tillkommer stora arealer frivilligt
avsatt skog som inte klassats som nyckelbiotop.

Åtgärd:
NVFP kompletteras gällande
skogsskötsel och intressekonflikter
mellan friluftsliv och naturvård

Kommentar:
Beskrivningen av detta mål har
omformulerats från tidigare då
“sektorsrådet” har tagits bort från texten.
Möjligt att beskrivningen behöver
justeras ytterligare. Målet behöver stå
kvar då det är taget från ÖP (2002),
därför kan det ej tas bort. Något som kan
ändras i nya ÖP.
Åtgärd:
Se över beskrivningen av det aktuella
målet och förtydliga kopplingen till ÖP
(2002).

Kommentar:
Formuleringar kring dikning har inte
ändrats i NVFP sedan tidigare
naturvårdsplan (2011)
Åtgärd:
Formuleringar kring “dikning”ses över.
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Omfattningen och betydelsen av de frivilligt avsatta
områdena bör definitivt lyftas fram tydligare i planen.

● En generell brist i planen är att det inte tillräckligt
tydligt framgår i vilka avseenden som de åtgärder och
ambitioner som beskrivs berör enbart av kommunen
ägd mark eller om även andra markägare omfattas. Är
avsikten att beskriva skydd, bevarande eller aktiva
åtgärder även på annan mark än kommunal bör det
framgå hur kommunen avser att medverka till att de
beskrivna målen uppfylls. Ett av dessa exempel berör
"Staffaskogen", där man i del 2, sid 51 beskriver en
avverkning som föranlett en ändring i
skogsbruksplanen (och rimligen då enbart på
kommunal mark?), samtidigt som Stora Enso fört
diskussioner med lokalbefolkningen om olika
möjligheter att bevara de sociala värdena som påtalats
i området. I del 3 har det här delvis gjorts tydligare,
där man ibland under rubriken "Projekt och
åtaganden" beskriver åtgärder, åtaganden och
liknande. På liknande sätt bör detta kunna beskrivas
även på övriga ställen i planen.

● Del 3, med objektskatalogen, saknar delvis
information om ägarelägarkategori. För vissa objekt
låter sig inte detta beskrivas p.g.a. deras areella
utbredning, men många andra ägs av bara en eller ett
fåtal markägare. På vissa objekt kan man utläsa vem
som är markägare (t.ex. nr 24. Mana-Örbäcken), men
långt ifrån alla. Genom att åtminstone komplettera
med ägarkategori skulle det bli tydligare vilka
åtgärder som kommunen anser önskvärda på mark
som ägs av andra och sammanställningen bli mer
konsekvent.

● På temat Frivilliga avsättningar kan man undra om
inte de är ett åtagande? Där detta är noterat, t.ex.
objekt nr 29, bör väl detta noteras under rubriken
"Projekt och åtaganden", eller är det bara kommunala
projekt som noteras där?

● För att kunna orientera sig mellan de enskilda
objekten skulle det vara till stor hjälp om det fanns
kartmaterial som även inkluderade skala och namn på
större tätorter i rapporten.

● Vad gäller de avsättningar som levererats från Bergvik
Skog AB är det relevant att ange vilket år som skiktet
levererats. En jämförelse mellan kartorna på de
frivilliga avsättningar som finns i planen och de som

Åtgärder:
NVFP kompletteras med beskrivning om
frivilliga avsättningar
Kommentar:
Övergripande formuleringar som
“kommunen skall bidra till” osv som
även omfattar områden utanför
kommunens mark innebär inte att
kommunen gör anspråk på någon annans
mark utan att kommunen ställer sig
positiv till åtgärder som att exempelvis
informera om sakfrågan, att trycka på
sakfrågan i samråd och dialog med
myndigheter och andra etc. Gällande
Staffaskogen åsyftas kommunens mark
vilket kan förtydligas.
Åtgärd:
Innebörden med mål om att “kommunen
skall bidra till” och liknande
formuleringar som omfattar områden
utanför kommunens fastigheter
tydliggörs i planen. NVFP förtydligas
gällande Staffaskogen så det
framkommer att det gäller ändring av
kommunens skogsbruksplan.

Åtgärd:
NVFP Del 3, Objektskatalog över
värdefulla natur- och friluftsområden
kompletteras med information om
markägarkategori.

Åtgärd:
Texten förtydligas så det framgår att det
är kommunala åtaganden som åsyftas.

Åtgärd:
Planen kompletteras med fler och mer
detaljerade och uppdaterade kartbilder
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finns registrerade på Stora Enso tyder på att det kan ha
tillkommit ytterligare avsättningar sedan datat
levererades förra gången (har tittat på det kartmaterial
som finns i bilaga 3A från 2011). Det är dock svårt att
bedöma omfattningen på basis av det kartmaterial som
finns i rapporten.

och när så är möjligt med information om
vilket år lagret gäller.

FORTUM SVERIGE AB
Översänder här Fortum Sverige AB:s synpunkter gällande den
reviderade Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun.
Fortum vill allmänt i Naturvårds – och friluftsplanen framhålla
det samarbete som bedrivs mellan kommunen, Fortum och
andra intressenter inom ramen för Klarälvens vattenråd.
En avgörande nyckel till framgång i frågor som rör
vattenkraften och dess reglering är samverkan med Fortum
och eventuella andra kraftverksägare.

Del 1 – mål och strategier

Sid 3.
Målsättningen med Naturvårds- och friluftsplanen är även att
bidra till bevarandet av värdefulla natur- och friluftsområden
samt till viss del återskapa mångfalden i naturen i Hagfors
kommun.
Här syftas särskilt på att återskapa fria vandringsvägar för
lax och öring.
Att allmänt ta upp vikten av fria vandringsvägar i Klarälven
för att gynna lax och öring stämmer inte med Fortums
uppfattning om vad som är bäst för dessa stammar.
Genom att lekområden är påverkade genom dämning samt
fiskvägars effektivitet kan vara låg så är det gynnsammare för
bestånden att fisk transporteras till lekområdena i övre delen
av älven.
Detta är något ensidigt beskrivet i planen. Transport av fisk till
lekområden har pågått sedan 1930-talet.
Fortum är av den uppfattningen att metoden kommer att
behövas under lång tid för att säkra bestånden.

Sid 13.
Energimyndigheten har dock föreslagit att utpeka
Uvå-systemet uppströms Värmullen samt Klarälven mellan
Edsforsen och Deje till riksintresse för energiproduktion
genom vattenkraft. Energimyndigheten har i sitt beslut till
samråd i frågan förklarat att myndigheten är medveten om att

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten

Kommentar:
Detta är ett sammanfattande stycke som
brett sammanfattar målsättningar i
NVFP., här pekas ej specifika vattendrag
ut, det säger inte heller att alla vattendrag
skall åtgärdas.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.
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i de fall riksintressen för vattenkraft överlappar med Natura
2000 områden eller riksintressen för natur- eller
kulturmiljövärden så väger de senare intressena tyngre än
vattenkraften enligt miljöbalken.
Natura 2000 är en fråga som behöver lösas. I vissa fall har
naturtyper pekats ut på felaktiga grunder.
Om Natura 2000 skulle innebära att vattenkraft och
vattenreglering behöver minska måste till skydd för arter och
naturtyper så behöver konsekvenser för elförsörjningen
noggrant analyseras.
Att Energimyndigheten pekat ut Riksintresse för  vattenkraft
tydliggör vattnets värde i olika sammanhang.
Att påverkan på vattenkraften begränsas i enlighet med den
nationella strategin till 2,3 % respektive ingen påverkan på
reglerförmåga då även med hänsyn tagen till Natura 2000.

Sid 22 - bra
Den fysiska påverkan från vattenkraft utgör idag ett hot mot
biologisk mångfald, den reglerar älvar och fragmenterade
livsmiljöer. I kommunen finns ett flertal dammar som idag inte
längre används inom vattenkraften. Hagfors kommun ska
verka för gott samarbete med Fortum generation, enskilda
dammägare och länsstyrelsen i Värmland vid prioritering av
utrivning av dammar och återställande av vattenmiljöer. Med
syfte att återskapa och upprätthålla god vattenmiljöstatus i
balans med rekreation och friluftsliv.
Bra att man här lyfter att det handlar om att prioritera och att
återskapande ska ske i balans.

Sid 24.
Naturvårdsplanen har utförligt behandlat vattensystemen i
Klarälvens vattenområde inom kommunen. Ett förslag till
prioritering av arbetet för att uppnå god ekologisk status finns
i naturvårdsplanen som bland annat innefattar åtgärder som
syftar till annan reglering samt utredning om lämplighet till
utrivning av vissa dammar. Dessa förslag är inte motstridiga
det av vattenmyndigheten upprättade åtgärdsprogrammet,
men lyfter fram nya prioriterade åtgärder. Eventuella åtgärder
kommer att kräva särskild prövning enligt miljöbalken och
naturvårdsplanen har inte ambitionen att i detalj beskriva
konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Kommunen
kommer inte att vara huvudman för åtgärderna. Beroende på
vad Vattenmyndigheternas samråd 2018 om förslag på nya
KMV och åtgärdsplan för dessa får för slutgiltig utformning
kan detta komma att påverka förslaget till prioritering.

Kommentar:
Förvaltning av Natura 2000 åligger ej
kommunen utan länsstyrelsen

Kommentar:
NVFP grundar sig delvis på ÖP gällande
texter kring dammar (2002), Beslut om
att ta fram en ny ÖP togs efter att NVFP
gått ut på samråd. Arbetet med ny ÖP
kommer innebära översyn av allt
innehåll.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten
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Skrivningarna är inte uppdaterade och behöver skrivas om.
Ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2019 angående
moderna miljövillkor för vattenkraften vilken kommunen
behöver förhålla sig till.
Viktigt att det blir en fungerande regional samverkan med
Fortum och andra aktörer rörande dessa nya prioriterade
åtgärder.
I planen bör det nämnas att vattenkraften är en
produktionsresurs vilken är avgörande för elförsörjningen.
Att vattenkraften bidrar med klimatneutral elkraft samt viktig
reglerförmåga till elsystemet kan beskrivas.
För att vattenkraften i vattenförvaltningen ska få tillräckligt
skydd behöver den pekas ut som KMV samt får undantag.
Detta har tydliggjorts i förordning. Detta gäller även för
vattenkraften i Hagfors kommun.
En nationell prövningsplan kommer att beslutas under hösten
2019 som fastställer när omprövningen av kraftverken inom
Hagfors kommun blir aktuell.
Fortum har anmält de dammar och kraftverk som ägs av
Fortum till den nationella prövningsplanen.

Sid 29
Hagfors kommun ska verka för att den biologiska mångfalden
i vår kommun bevaras och utvecklas.
Den globalt sett minskande biologiska mångfalden behöver ett
större engagemang. Här borde man kunna vara mer konkret
och beskriva åtgärder.
Kan kommunen ta en roll att upplysa sina invånare om vikten
av biologisk mångfald samt att eventuellt stötta sådana som
vill bidra?
Fortum vill betona att det finns åtgärder i Klarälven för att
stärka laxbeståndet. Vikten av samverkan med Fortum som
ägare till vattenkraftverken är nödvändig.
InterReg-projekten ”Vänerlaxens fria gång” och ”Två länder
en älv” har genomförts utan samverkan med bolaget vilket är
en stor brist.
Möjligheten att komma fram och finna realistiska åtgärder
sker bäst i samverkan.
Fortum har utfört en inventering av möjliga biologisk
mångfald åtgärder på fastigheterna vid Fortums kraftverk. Nu
återstår att genomföra det som föreslagits.

Bilaga C – Sjöar och Vattendrag

Åtgärd:
Texter gällande dammar ses över och
uppdateras gentemot gällande
lagstiftning.

Kommentar:
Alla mål om att “kommunen skall bidra
till” eller “verka för” kan i praktiken
innebära till exempel
informationsinsatser.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.
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De klassificeringar som presenteras i denna rapport kommer
att behöver revideras i enlighet med ny lagstiftning, KMV och
undantag ska användas.
Generellt att Länsstyrelsen bör klassificera vattenförekomster
utifrån biologiska kvalitetsfaktorer. Det är biologin som styr.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kan, enligt ramdirektivet
för vatten, sänka status från hög till god. Att
vattenkraftpåverkade älvsträckor och magasin ska utpekas
som KMV.
Fortum önskar samverkan i den mån åtgärder önskas vid
anläggningar som ägs av Fortum.

Åtgärd:
Statusklassningen för sjöar och
vattendrag uppdateras i planen.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.

LRF
LRFs kommungrupp i Hagfors har getts möjlighet att yttra sig
över förslaget till Naturvårds- och friluftsplan. Vi lämnar
följande synpunkter.

Övergripande synpunkter
Planen är en gedigen genomgång av natur- och
friluftsintressen på kommunens yta. Det är en hög detaljnivå
och en ambitiös katalog med åtgärder. Som kunskapsunderlag
är det naturligtvis värdefullt men som handlingsplan inför
framtiden, blir det orealistiskt. För att den ska bli trovärdig
måste det kopplas tydligare målsättningar och prioriteringar
och en värdering av vilka resurser som finns och vad som är
möjligt att göra. Om detta saknas så blir arbetet otydligt och
slumpmässigt och det leder ofelbart till en besvikelse hos dem
som läser planen med höga förväntningar på konkreta resultat.
Planen är också en blandning av åtgärder som kommunen
själva förfogar över – och önskemål om vad markägare och
verksamhetsutövare ska göra – utöver det lagen kräver. Detta
gäller både i skogen, i jordbruksmarken och i
vattenverksamheterna. Detta förutsätter ett mycket nära
samarbete och dialog med de berörda.
Vi saknar också utvecklingsperspektivet. Programmet ger
bilden av att naturvärden och friluftsliv är hotade i kommunen.
Men så är ju inte fallet. I Hagfors finns gott om plats för både
människa och natur och det vore olyckligt om en plan blir så
omfattande och så styrande att den begränsar det
entreprenörskap som gör kommunen levande och attraktiv.
Därför behöver det bli tydligare att det är genom att stimulera
duktiga entreprenörer som kommunen utvecklas. Bönder som
brukar marken, skogsägare som brukar skogen och andra
företagare som utvecklar besöksnäringen. Detta är basen i

Kommentar:
NVFP är en plan med stor detaljnivå som
är värdefull för det lokala
naturvårdsarbetet. Kommunen har ett
ansvar att jobba enligt alla nationella
miljömål, därför är målen omfattande.
NVFP är ett målstrategiskt dokument
som samlar olika naturvårdsmål som
kommunen och kommunens
verksamheter behöver förhålla sig till.
NVFP utesluter inte möjligheten att ta
fram andra handlingsplaner som hanterar
prioritering och resurser men i grunden är
det upp till respektive målansvarig
verksamhet.
Kommentar:
Övergripande formuleringar som
“kommunen skall bidra till” osv som
även omfattar områden utanför
kommunens mark innebär inte att
kommunen gör anspråk på någon annans
mark utan att kommunen ställer sig
positiv till åtgärder som att exempelvis
informera om sakfrågan, att trycka på
sakfrågan i samråd och dialog med
myndigheter och andra etc.
Åtgärd:
Innebörden med mål om att “kommunen
skall bidra till” och liknande
formuleringar som omfattar områden
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utvecklingen av kommunen och detta bör framgå. När det
gäller friluftslivet och besöksnäringens utveckling så måste
kommunen vara tydlig med att detta ska ske genom samarbete,
och överenskommelser med markägarna. Allemansrätten
omfattar inte verksamhet som drivs i organiserad form
och/eller orsakar slitage i markerna. Vi hoppas därför att det
slutliga förslaget andas mer av utveckling och att
åtgärdskatalogen bantar rejält till att bli en lista som är
realistisk att genomföra – både i praktiskt och ekonomiskt
avseende.

Konkreta synpunkter på kapitel
Levande skogar, sid 15
Här beskrivs att ”ökat skogsbruk gjort att unika livsmiljöer
försvunnit”. Detta stämmer inte. Allt skogsbruk underställs
Skogsvårdslagen med generell hänsyn. Därtill avsätter
markägarna frivilligt stora arealer för naturvård. Och där
särskilt angeläget skyddsbehov finns, där bildas reservat eller
biotopskyddsområden. De biologiska värdena i skogarna som
helhet bedöms i såväl fågeltaxering som rödlista och där
saknas stöd för påståendet att den biologiska mångfalden i
skogen är hotad.

Att det inte finns någon ”äkta urskog” kvar i området är inte
relevant eftersom någon sådan skog inte funnits i Värmland på
åtminstone 150 år. Flera av målen beskriver att kommunen ska
verka för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Hur
detta ska gå till är oklart, men det bör förtydligas att detta
arbete i så fall ska ske på kommunens egen mark. LRF utgår
ifrån att kommunen inte tänker verka för att begränsa
skogsbruket på marker som man själv inte äger. Någon sådan
befogenhet har inte kommunen.

Ett rikt odlingslandskap, sidan 18
Här beskrivs värdet av ett aktivt jordbruk för den biologiska
mångfalden och för det öppna
kulturlandskapet. Det är bra att detta lyfts fram eftersom
hälften av de rödlistade arterna finns i detta landskap och är
därför helt beroende av att det aktiva jordbruket finns kvar.
Samtidigt sägs att jordbruket blivit alltmer intensivt, något
som knappast kan anses gälla Hagfors kommun. Här råder ju
det motsatta. Planen behöver därför fokusera på vad
kommunen kan göra för att underlätta ett konkurrenskraftigt
jordbruk. Exempelvis borde ett av målen vara att den mat som
kommunen själva köper in – är närproducerad. Kommunens

utanför kommunens fastigheter
tydliggörs i planen.
Kommentar:
Det finns hotade naturvärden i
kommunen. De flesta av de nationella
miljömålen är ej uppfyllda, vare sig
nationellt eller regionalt. Planen skall
lyfta fram detta. Kommunen håller med
om att en god dialog och samarbete en
nyckelfaktor för framgång i allt
miljöarbete, vilket framhävs i
beskrivningen av flera mål i NVFP.
Kommentar:
Allemansrätten kan enligt
naturvårdsverket även användas
kommersiellt till viss del med ett särskilt
ansvar. Texten om allemansrätten i NVFP
kan utvecklas ytterligare.Vid frågor om
allemansrätten hänvisar kommunen
till länsstyrelsen.
Åtgärd:
Texten om allemansrätten utvecklas i
NVFP med grund i Naturvårdsverkets
eller länsstyrelsernas information.
Kommentar:
Det nationella miljökvalitetsmålet för
“Levande skogar” nås inte, problem finns
med t.ex avverkning av värdekärnor,
fragmentering och minskande livsmiljöer
för ett antal hotade arter i skogen.
Kommentar
Se kommentar och åtgärd till stycket
“övergripande synpunkter” om
“Övergripande formuleringar som
‘kommunen skall bidra till’ osv [...]”

Kommentar:
Planen syftas med specialiserat och
intensivt jordbruk på en förändring av
metod ej på omfång. En metod som
generellt inte främjar biologisk mångfald
lika mycket som ett mer differentierat
jordbruk.
Åtgärd:
Omformulera texten kring ett
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tillstånds- och tillsynsverksamhet behöver också utformas så
att det hjälper företagen att göra rätt. Gärna enligt konceptet
”Rättviksmodellen” Detta kommer skapa en bra relation
mellan företag och kommun, samtidigt som det bidrar till en
positiv utveckling.

Levande sjöar och vattendrag, sid 21
Här beskrivs att den fysiska påverkan från vattenkraft utgör ett
hot mot biologisk mångfald. Detta är en kraftig överdrift. De
uppdämda vattendragen har en mycket lång historia och var en
bas i utvecklingen av vår välfärd. Dämmena kan därför inte
plötsligt anses vara hot mot den biologiska mångfalden – utan
betraktas som befintliga naturtillstånd. Vad som händer med
naturvärdena vid en storskalig utrivning har inte bedömts i
planen.
Dessutom är planen i detta avseende inte uppdaterad. Sedan
årsskiftet gäller ny lagstiftning som säger att elproducerande
vattenverksamheter ska ingå i en nationell plan och en
gruppvis prövning under de kommande 20 åren. Där ska
prövning ske och ev miljöåtgärder diskuteras fram.
Vi kan också notera att planens restriktiva syn på
vattenverksamheter inte inte stämmer överens med det
yttrande kommunen lämnade i samband med prövningen av
det svenska förslaget till förvaltningscykel 2010-2016. Där var
kommunen – i likhet med alla andra svenska kommuner
–mycket kritisk till hur Sverige implementerar direktivet.
Vilket reser frågan om vilken inställning kommunen
egentligen har?

Friluftsliv, sid 36
Utvecklingen av friluftsliv och besöksnäring är beroende av
att det finns markägare och driftiga entreprenörer. Här är
planen otydlig och det är viktigt att den betonar att
utvecklingen av förutsätter att det upprättas avtal mellan
markägare och verksamhet. Oavsett om det gäller kommunala
vandringsleder eller kommersiell turism. Kommunen bör här
ta ansvar som en samordnande roll.
Vi saknar också en beskrivning av hur strandskyddet påverkar
utvecklingen. Dagens regelverk drabbar kommunen hårt när
strandnära byggprojekt som godkänts på kommunal nivå
stoppas i högre instanser. Enkla grill- och badplatser som ofta
iordningställts av föreningslivet med ideella krafter kan
olagligförklaras av övernitiska tjänstemän. Här bör kommunen
öka dialogen med Länsstyrelsen och verka för att den

intensifierat jordbruk så det bättre
överensstämmer med vad som åsyftas.
Kommentarer:
I kommunens strategiska dokument
Hagforsstrategin finns mål om att
andelen närproducerad och ekologisk mat
inom offentlig sektor skall öka. Ett mål
baserat på detta skulle kunna läggas till i
naturvårdsplanen.
Åtgärd:
Ett mål läggs till i NVFP om att
“Kommunen skall vid inköp av mat till
offentlig sektor sträva efter en så stor
andel närproducerad och ekologisk som
möjligt”, i del 1 Mål och strategier,
under delkapitlet. “Ett levande
jordbrukslandskap”, med ansvarig
verksamhet
samhällsbyggnadsavdelningen samt
upphandlingsenheten.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten om
kommunens tillstånds- och
tillsynsverksamhet.
Kommentar:
Dammar som regleras eller utgör
vandringshinder påvekar naturmiljön
negativt. Dammutrivningar har generellt
övervägande positiva effekter i aspekten
naturmiljö då de bidrar till en mer
naturlig flödesregim, kan bidra till fria
vandringsvägar och mer naturliga
stränder. I Hagfors kommun finns en stor
andel fragmenterade vattensystem,
framförallt på grund av tidigare
flottningsdammar. Många dammar i
kommunen byggdes under 1800- och
1900-talet och har gett stor påverkan på
många växt-och djurarter. Flera av dessa
dammar har liten eller ingen funktion för
vattenkraftverksägarna idag. Det är dessa
dammar som åsyftas, alltså inte alla
dammar och inte de dammar som
föreslagits som riksintressanta för
produktion av vattenkraft.
Planen behöver uppdateras gällande ny
lagstiftning.
Åtgärd:
Texter gällande dammar utvecklas och
uppdateras gentemot ny lagstiftning.
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kommande översynen av strandskyddet leder till lättnader för
en landsbygdskommun som Hagfors.

Kommentar:
Planen kan omnämna att avtal med
markägare kan behövas. Vid frågor
om allemansrätten hänvisar
kommunen till länsstyrelsen.
Kommunen ansvarar endast för
kommunala leder.
Åtgärd:
Texten om allemansrätten utvecklas i
NVFP med grund i Naturvårdsverkets
eller länsstyrelsernas information. Planen
kompletteras med att omnämna att avtal
med markägare kan behövas.
Kommentar:
Strandskyddet behandlas ej ingående
i denna plan. Kommunen noterar
synpunkten.

HAGFORS JAKTVÅRDSKRETS, SVENSKA
JÄGARFÖRBUNDET

Vi i Hagforskretsen som är anslutna till Svenska
Jägarförbundet vill framföra lite synpunkter angående
kommunens natur- och friluftslivsplan.
Eftersom många delar i detta projekt gäller friluftsliv, djur och
natur och annat som i högsta grad är förknippat med sådan
verksamhet och aktiviteter som vi sysslar med vill vi lämna
lite synpunkter från vår sida.
I kommunen finns det uppskattningsvis ca 600-700 personer
som på något sätt är involverade i någon form av jaktliga
aktiviteter , flertalet löser statligt jaktkort, förutom Svenska
Jägarförbundet som vi är anslutna till med ca 150 000
medlemmar i Sverige, finns även den näst största
jägarorganisationen, Riksjägarna representerade.
Förutom dessa organisationer finns flera jägare som inte är
anslutna i något förbund men löser statligt jaktkort.
Dessutom är många andra familjemedlemmar som inte är
jägare involverade i mycket som hör jakt och jaktturism till.
I de flesta orter i kommunen finns jaktskyttebanor,
slaktarbodar, klubblokaler m.m. som är mötesplats för många
människor.

Aktiviteter som Hagforskretsen bedriver
Viltvård, stödutfodring av vilt vintertid, uppsättning av
saltstenar, röjning av foderplatser m.m.

Åtgärd:
Stycket om jakt i NVFP utvecklas
ytterligare med information om jakt som
friluftsintresse i Hagfors kommun.
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Även kurser t.ex. jägarexamen för ungdomar, kretsmästerskap
i spårning för eftersök, information av vår verksamhet på
marknader och mässor, jaktskytte m.m.
Flera av våra medlemmar är också godkända eftersöksjägare
på trafikskadat vilt, och vi informerar även hur man undviker
viltolyckor genom dessa personer.

Turism kopplad till jakt i kommunen
Älgjakten i Hagfors kommun är en aktivitet som varje år
besöks av många jägare från södra Sverige och även flera
utländska jägare från t.ex. Tyskland och Danmark.
Gästjägarna omsätter varje år pengar på boenden, arrenden
och handeln som gynnar besöksnäringen. Samtidigt är det bra
PR för Hagfors kommun.
Dessutom finns företag som anordnar älgsafari för turister året
runt t.ex. Husky Farm i Sunnemo, dit kommer många
besökare från Sverige, Tyskland, Holland och Danmark..

Rovdjursturism

Rovdjursturism i Sverige omsätter ca 1 miljon till skillnad mot
älgturism som omsätter 100-tals miljoner varje år (detta
inkluderar älgjaktsturism). Anledningen är enkel, turister vill
se och fotografera det man betalar för.
Gällande varg är det enda man till 99 % kan se är avföring på
någon skogsbilväg och vintertid spårlöpor i snön. Dessutom är
vargen ett vanligt djur i hela Europa och inte unik på något
sätt. Däremot är älgen det.
Vargen är ett hot mot älgstammen i vårt län och kommun och
eftersom Värmland hyser ca 70 % av Sveriges vargstam har
älgen på många håll minskat kraftigt.
Detta är på sikt inte bra för besöksnäringen och den biologiska
mångfalden i vår kommun.

Vildsvin
En för Hagfors kommun ny djurart som sakta men säkert
håller på att etablera sig i kommunen är vildsvinet.
Framförallt är det fler och fler synobservationer och
markskador i de södra delarna som t.ex. Sunnemo.
Vildsvinen är ett stort problem i landet där de redan är
överetablerade, både gällande miljö, natur och bilolyckor.
Enligt de senaste rapporterna har viltolyckor med vildsvin gått
förbi olyckor med älg.

Kommentar:
Naturvårds- och friluftsplanen är i
första hand en plan för att bevara
biologisk mångfald och friluftsliv,
inte en besöksnäringsplan. NVFP
utgår från fakta om biologisk
mångfald, som SLU:s Artdatabank,
där till exempel vargen är ett exempel
på en rödlistad art. Gällande
förvaltning av rovdjusstammarna
regleras de på nationell och regional
myndighetsnivå, ej på kommunal.
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Här behövs en dialog mellan kommun och jägarkår hur man
ska lösa detta på sikt, och hur informationen till
kommuninnevånarna ska presenteras.
En annan ny viltart som etablerat sig i kommunen är
Kronhjorten, detta har resulterat i att vi nyligen får två
kronskötselområden i kommunen, det innebär att det är
jaktbart vilt numera.
Hagfors Jaktvårdskrets vill med dessa rader påpeka vikten av
att vi tycker att det är av stor vikt att vi blir en
samarbetspartner med Hagfors kommun i dessa frågor.

Kommentar:
Naturvårds- och friluftsplanen
hanterar ej jaktförvaltningsfrågor.
Dock kan ju samarbete med
kommunen vara möjligt i andra
sammanhang.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten.

MELLANSKOG SBO NORRA VÄRMLAND
Yttrande Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors
kommun
Styrelsen för Mellanskogs skogsbruksområde i norra
Värmland har uppmärksammat att Hagfors
kommun erbjuder samråd över kommunens Naturvårds- och
friluftsplan. Mellanskog är inte en av de
remissinstanser som kommunen vänt sig till, men vi väljer att
ändå inkomma med yttrande.

Övergripande synpunkter
Hagfors kommuns yta är till allra största delen skogsbeklädd,
en inte obetydlig del av skogen ägs av privatpersoner. Vid
genomläsning av den mycket omfattande och ambitiösa
planen är det inte alltid enkelt att kunna följa vem som äger
vad och vem som förväntas bära konsekvenserna av
kommunens höga ambitioner.
Eftersom Mellanskog företräder privata skogsägare, lägger vi
tyngdpunkten i vårt yttrande på just användandet av privat
skog och mark i kommunen och låter andra intressenter lämna
synpunkter på annat i förslaget.
Då en stor del av våra synpunkter sammanfaller med LRF
Älvdal kommungrupps, vill vi redan inledningsvis meddela att
vi även står bakom deras yttrande, men att vi därutöver har
ytterligare påpekanden som vi vill för fram.

Först och främst ifrågasätter vi omfattningen av planen.
Sammantaget, med bilagor inkluderade, talar vi om 307 sidor
text. Vi ser en påtaglig risk i överstora textmassor, det går ofta
att formulera bra planer på mera inbjudande sätt.
Förslag: förenkla, förkorta och kostnadsberäkna.

Kommentarer:
Allmänt samråd vänder sig till alla. Om
det är sändlistan som åsyftas, är denna
bara ett sätt av många att nå ut med
samrådet. För mer information om
utskick se inledande kapitel till denna
samrådsredogörelse.
Kommentarer:
Övergripande formuleringar som
“kommunen skall bidra till” osv som
även omfattar områden utanför
kommunens mark innebär inte att
kommunen gör anspråk på någon annans
mark utan att kommunen ställer sig
positiv till åtgärder som att exempelvis
informera om sakfrågan, att trycka på
sakfrågan i samråd och dialog med
myndigheter och andra etc.
Åtgärd:
Innebörden med mål om att “kommunen
skall bidra till” och liknande
formuleringar som omfattar områden
utanför kommunens fastigheter
tydliggörs i planen.
Kommentar:
Det som inte direkt har betydelse för
planen utan mer är en intressant
bakgrund är Bilaga A som följt med från
gamla naturvårdsplanen (2011). Det
skulle kunna hänvisas till denna istället
för att få ner omfattningen. Se i övrigt
kommunens första kommentar till LRF
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Några nedslag som vi särskilt vill
uppmärksamma i del 1:
På sidan 8, om allemansrätten skriver kommunen ”…..utan
att fråga markägaren om lov”. Detta är kommunens egen
tolkning, lagen talar bara om att alla ska ha tillgång till
naturen, texten i planen är alltså missvisande. Här bör texten
rättas till för att ge läsaren korrekt information.

På sidan 16, skogen som plats för rekreation och
friluftsliv…..”vildmarksanknuten turism ska
utvecklas och marknadsföras i samverkan med turistföretag”.
Här utgår vi från att det i så fall är turism på den kommunägda
marken som avses. På privat mark ska kommunen självklart
inte agera förbi markägaren!
Förslag: kommunen tar fram en kortfattad text om
allemansrätt och allemansskyldighet som på enkelt sätt
(digitalt?) årligen sändas till såväl gamla som nya
turistföretagare. En bra service från kommunen och en
god påminnelse om vad som gäller. Vi kan konstatera att
kännedomen om allemansrätten försvinner mellan stolarna när
turistföretagen bytt ägare ett antal gånger.

På sidan 31, faunadepå, utan att ha närmare kunskap om
faunadepåer ifrågasätter vi kommunens behov av en sådan.
Står behovet av sådana i proportion till transporter och
kostnader? Vad används det deponerade till?

Skolskogar, vi noterar kommunens ambition att ha en
skolskog till varje skola och förutsätter att, förutom
traditionell skolskogsverksamhet, informationen om
skogsbruk också ges. I en kommun som Hagfors, där den
största gröna näringen är skogsbruk, bör nödvändigt
klimatsmart brukande av skog självklart ingå i den
information som ges till skolbarnen.

Några nedslag som vi vill uppmärksamma i del
2:
På sid 11, bl a Natura 2000, ”….minska utrotningen av arter
och deras livsmiljöer”. I kommunen pågår ingen utrotning av
arter, däremot störs delar av djur- och fågelliv bort från vissa
områden. Här bör kommunen bättre värna bl a sina Natura
2000-områden. Den accelererande naturturismen har knappast
något med värnande att göra.

Älvdals yttrande.
Åtgärd:
Bilaga A Människan i naturen bort och
hänvisas till föregående naturvårdsplan
(2011) istället, likaså eventuella stycken
av samma bakgrundskaraktär som kan
hänvisas till föregående naturvårdsplan.
Kommentar:
Kommunen följer Naturvårdsverkets
tolkning att allemansrättens grund är att
man har rätt att vistas på mark oavsett
vem som äger den. Man behöver således
generellt i praktiken inte fråga
markägaren om lov. Texten kan dock ses
över och utökas, tex kring vilka
skyldigheter man har som utövare av
allemansrätten, i synnerhet det särskilda
ansvar som det organiserade friluftslivet
har.
Åtgärd:
Text om allemansrätten ses över och
utvecklas i planen, i synnerhet kring det
organiserade friluftslivet.
Kommentar:
Faunadepåer innebar att lämna död ved
för att främja biologisk mångfald. Det
kan till exempel vara att lämna äldre
trädstockar i solbelyst läge i en park.
Faunadepåer särskilt i tätortsnära miljöer
kan vara lämpliga att kombinera med
infomationsinsatser.
Åtgärd:
Innebörden av faunadepåer förklaras mer
i planen.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten om
skolskogar.
Kommentar:
NVFP bilaga B i sin helhet innehåller en
förteckning av arter som finns i
kommunen som är hotade. Påståendet om
att ingen utrotning sker anser kommunen
vara felaktigt.
Natura 2000-områden förvaltas statligt
genom länsstyrelsen.
Naturturism och friluftsliv har en stark
koppling till viljan att bevara natur,
således är det en viktig del för att bevara
biologisk mångfald. Intressekonflikter
kan dock finnas mellan naturturism och
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På sidan 28, orange ruta, de uppräknade åtgärderna sker
redan i enlighet med skogsvårdslagens krav. Om kommunen
förordar åtgärder utöver lagkraven ska de i första hand
genomföras på kommunens egen mark, detta bör framgå.
Skog kan tidvis behöva skyddas men skog behöver i än större
utsträckning skötas och brukas, såväl för klimatets som för
näringens skull. Detta behöver påtalas och förklaras.

På sidan 64, t ex terrängcykling, ta gärna med ridning
samtidigt.
Här bör upplysas om att ”terräng” inte är detsamma som
överallt. Det är angeläget att
friluftsverksamheten inte krockar med näringsverksamhet
såsom pågående skogsbruk, jakt eller annat. Alla årstider är
heller inte lämpliga för alla typer av friluftsliv.
Vi ifrågasätter planens påstående om att exploatering av
obebyggda områden eller områden av vildmarkskaraktär eller
anläggande av vägar i Hagfors kommun verkligen är ett hot
mot friluftslivet.
Vi tolkar det som att vår kommun ser skogsbruket som
besvärande, vi ser skogsbruket som en fantastisk näring.
Förslag: vi föreslår att planen skrivs om och kompletteras
med en naturturism-MKB, d v s att en översikt görs i syfte att
kanalisera naturturismen till i första hand kommunens egen
mark eller till områden där minimal påverkan på flora och
fauna kan förväntas ske, då i samarbete med berörda
markägare.

All naturturism ska genomföras i samklang med markägare
och boende. Det är viktigt att Hagfors kommun inte tillåts bli
en tummelplats för lycksökare och ett första steg mot att få
den varsamma verksamhet som kommunens plan efterlyser
kan gärna vara att stärka samarbetet med de privata
markägarna.

Att uppmärksamma i bilaga B:
Mellanskog avstår att kommentera detta på annat sätt än att
konstatera att planen delvis är
missvisande, bilagan innehåller direkta sakfel. Bl a därför
behöver den arbetas om helt.

och slitage.
Åtgärd:
Planen kompletteras med fördjupning av
de intressekonflikter som kan uppstå
mellan olika intressenter som utnyttjar
naturen och mellan olika miljömål.
Kommentar:
Angående stycket”På sidan 28[...]”, om
att kommunen förordnar åtgärder utöver
lagkrav se kommunens första kommentar
till detta yttrande.
Kommentar:
Angående skötsel av skog så kan
skogliga åtgärder ha både positiva och
negativa effekter på klimatet. Det är inte
något som NVFP går in djupare på utan
planen utgör mer från mål om biologisk
mångfald. Klimatfrågor behandlas mer i
kommunens kommande energi- och
klimatplan.
Åtgärd:
NVFP kompletteras med ridning som
friluftsaktivitet
Kommentar:
Planen går i linje med ett hänsynsfullt
skogsbruk. Detta sker inte överallt. I
övrigt se se tidigare kommentar och
åtgärd kring formuleringar som
“kommunen skall bidra till” o.dyl.
Gällande konflikter med friluftsliv är ett
exempel när gamla skogsvägar som länge
använts till friluftsliv täckts med grov
sten för bättre bärighet till
skogsmaskiner.
Kommentar:
NVFP är ett av många underlag till
politiska beslut där näringslivets
intressen också utgör en aspekt. NVFP
skall dock i första hand utgöra ett
underlag för naturvårds- och
friluftsintressent med främsta mål att
värna biologisk mångfald och det
allmänna friluftslivets intressen. I planen
skulle konflikter mellan olika intressen,
såsom skogsnäring och naturvård eller
friluftsliv lyftas ytterligare, liksom
konflikter mellan olika miljömål, såsom
mellan minskad klimatpåverkan och att
bevara biologisk mångfald.
NVFP manar på flera ställen om vikten
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av god dialog och samverkan.
Åtgärd:
Planen kompletteras med fördjupning av
de intressekonflikter som kan uppstå
mellan olika intressenter som utnyttjar
naturen och mellan olika miljömål.
Kommentar:
NVFP bilaga B Hotade och fridlysta
arter i Hagfors kommun bygger på fakta
från Artdatabanken (SLU),
naturvårdsverket m fl och är sannolikt
inte till större delar missvisande.

STORA ULLENS FISKEVÅRDSFÖRENING

Yttrande från Stora Ullens
fiskevårdsförening över samrådshandlingar
för reviderad Naturvårds- och friluftsplan.

Storullen
Föreningen har kommit fram till olika lösningar på hur man
undviker förändringar som omfattas av ramdirektivet för
vatten. Detta bedöms ju efter ekologiska och kemiska kriterier.
Då dammen har funnits under så lång tid så har arterna
anpassats till sin specifika miljö i samspel med och
konkurrens med artfränder och andra arter, vilket gjort att de
har utvecklat egenskaper som gjort dem livskraftiga i sin
specifika miljö..

Alt: 1 Att dammen bibehålls i nuvarande utseende och
sjöytans nivå ligger på en normal höjd och kompletteras med
en fisktrappa på östra sidan av älven som ansluts till dammen
Denna konstruktion gör även att vattenflödet i älven bibehålls
även vid torra somrar.

Alt: 2 Om dammkonstruktionen skall försvinna och att en
fördämning skall ersätta dammen så kan utseendet på denna
fördämning vara utformad så, att vid riklig nederbörd så rinner
vattnet över fördämningen och vid normala mängder så rinner
vattnet i en V- konstruktion med bäckliknande utskov. Till
denna ansluts en fisktrappa.

Amplituden på V- et utformas efter mängden vatten som
behöver avbördas.
Stora Ullen har nu uppnått god ekologisk status och för att
kunna hålla det på denna nivå så skall inte förändringar göras
av sjöns vattenyta utanför nuvarande amplitud.

Kommentar:
Synpunkten verkar till största del beröra
vattenkraftsägarens samråd kring
utrivning av dammarna vid Stora och
Lilla Ullen och denna del bedöms ej vara
direkt relevant för NVFP. De allmänna
formuleringar om dammar i NVFP
grundar sig i ÖP (2002). Dessa kommer
ses över i det nya ÖP-arbetet.

Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten och
hänvisar till vattenkraftsägaren.
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Varför denna sjö är så intressant, måste bero på att det finns
något som många sjöar saknar, nämligen en egen stam av
storröding och öring. Utan denna röding och öring så skulle
sjön vara som många andra sjöar. Rödingen i sin tur är känslig
för nivåskillnader under leken då den rör sig på djup mellan
0,7 m till 10 m för romläggning.

Föreningen tycker också att det är viktigt med biotoprensning
i tillförande vattendrag.

Lillullen
Vid en eventuell utrivning av dammen vid Lillullen så ökar
den primära risken för att snabbt kunna förhindra att en olycka
på vägar i området kan ställa till med bränsleläckage inom
tillrinningsytan av vattentäkten.
Så här skriver chefen för fortum vattenkraft Toni Kekkinen i
sin miljöredovisning 2018
"Självklart genomför vi också årligen utvalda miljöprojekt för
att ständigt minska vår miljöpåverkan. Ett aktuellt fokus är
dammutrivning, som då kan medföra större biologisk nytta".

En utrivning av Lillullsdammen kan orsaka större skada än
nytta. Detta i och med att det har legat en hytta på platsen som
varit verksam mellan åren 1810-1859. Slagg med diverse
föroreningar har under 49- års tid förmodligen deponerats så
nära hyttan som möjligt och
vid en rivning av dammen kan dessa föroreningar komma att
frigöras med en negativ påverkan på den kemiska statusen i
Storullen som redan ligger i riskzonen. Rivning ner till
tröskelnivå skulle även medföra en stor slamavgång som
bildats under årens lopp.
Vatten levereras också till Munkfors kommun samt del av
Forshaga kommun. Det finns bara en vattentäkt med så stor
kapacitet inom kommunen att den kan leverera dricksvatten
till andra kommuner.
Provtagning i anslutning till Ull-hyttbäcken kan ju även
klargöra om läckage förekommer idag från området kring
hyttplatsen.
Fortum bör i detta läge vara mer intresserade av att få en
fiskvandringsled upp till Lillullen för att bidra med ekologisk
nytta.

Troligt framtida perspektiv
Konkurrensen om vattnet kommer att öka i och med den
globala uppvärmningen. Förlängd odlingssäsong, ökad
lufttemperatur, tilltagande avdunstning och sänkt
markvattenhalt ökar behovet av bevattning. Man kommer att
få långa ledningstransporter, använda sig av regleringsmagasin
som tar tillvara på årsvariationen i grundvatten och regnvatten.
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Detta innebär att då skall man väl inte riva dammarna för
Stor-Lillullen.
Detta innebär att ett nytt huvudmannaskap upprättas för
dammarna.

Övriga synpunkter
På längre sikt bör även en övergång till elmotorer för båtar
vara av intresse för kommunens vattentäkt.

Föreningen vill att kommunen bevakar fiskevårdsföreningens
samt sina egna och fastboende/fritidshusens ägares intressen.

Kommunen behöver en plan och ett åtgärdsprogram med
någon ansvarig för hur men bedriver kontroll över invasiva
arter.

Vilken dammsäkerhetsklass har dammarna?

Kommer synpunkter från samrådshandlingarnas bemötande att
redovisas i en samrådsredogörelse eller kommer det att ske ett
granskningsutlåtande?

Kommentar:
Kommunen har sedan planförslaget gått
till samråd upptäckt att mål om invasiva
arter saknas i NVFP samt texten om
främmande invasiva arter kan utvecklas
ytterligare.
Åtgärd:
NVFP kompletterar med mål och
ytterligare text om främmande invasiva
arter.
Åtgärd:
Angående dammsäkerhetsklass hänvisar
kommunen till länsstyrelsen eller
vattenkraftsägaren.
Kommentar:
Samrådsyttrandet bemöts i denna
samrådsredogörelse. Dock bemöts endast
synpunkter som anses relevanta för
naturvårds- och friluftsplanen, stora delar
av detta yttrande bedöms ej vara relevant
för NVFP.

VÄRMLANDS MUSEUM
Värmlands Museum har tagit del av Samrådshandlingarna
gällande revidering av Natur- och friluftsplanen, tematiskt
tillägg till Översiktsplanen, Hagfors kommun.
Vi har inga synpunkter på förslaget.

Åtgärd:
Kommunen noterar svaret.
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PRIVATPERSONER

Privatperson 1 (Vattenägare vid
Ullensjöarna)

Yttrande över samrådshandlingar för
reviderad Naturvårds- och friluftsplan.
Mitt namn är [avpersonifierat] och jag äger en del av
Ullens vatten vid [avpersonifierat].
Jag vill ej ha några förändringar för amplituden på
vattennivån.
Det är ju så populärt att riva ut dammar och i och med
detta ha en hög tro på att man kan återställa miljö och
förbättra överlevnadsmöjligheterna för en rad
nyckelarter. Men det som har funnits under så lång tid
som dammarna har funnits så har ju en anpassning av
ekosystemet skett till detta.
Större förändringar än nuvarande medför att man
blottlägger bottenyta som har stått under vatten så lång
tid att det bildats ett slamlager, då detta syresätts
kommer förruttnelse att ske.

Detta medför då att man varken kan bada eller vara i
närheten av stranden och sänker också värdet på min
bebyggda skogsfastighet.

Kommentar:
Synpunkten verkar beröra
vattenkraftsägarens samråd kring
utrivning av dammarna vid Stora och
Lilla Ullen och ej vara direkt relevant för
NVFP. De allmänna formuleringar om
dammar i NVFP grundar sig i ÖP (2002).
Dessa kommer ses över i det nya
ÖP-arbetet.
Åtgärd:
Kommunen noterar synpunkten samt
hänvisar till vattenkraftsägaren.

Privatperson 2 (Aktiv i Mjönäs
bygdegårdsförening)
[Avpersonifierat] Varför finns inte vår elljusbana och vår
badplats med på er lista??? Vi håller även på med ett
utegym. Mjönäs tillhör Hagfors kommun!
Tacksam för svar.

Kommentar:
Badplatsen i Mjönäs är inte med i NVFP
då den ej är en kommunal badplats,
endast kommunala badplatser är listade.
Friluftsområdet finns med men inte
elljusbanan.
Åtgärd:
Planen förtydligas med att endast
kommunala badplatser är listade samt
kompletteras med Mjönäs elljusspår i
förteckningen över elljusspår.
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Privatperson 3
Önskemål - en upp-prioritering av Stor Ens fritidsområde
- södra delen av Hagfors kommun. Avsättning av medel
till underhåll och till förbättring av tillgängligheten för
funktionshindrade.

Kommentar:
Kommunen sköter ej Stor-Ens leden och
det finns heller inte något beslut om att
kommunen skall göra detta. Det är heller
inte kommunens mark.
Åtgärd:
Kommunen hänvisar till markägare,
föreningar eller andra aktörer. Det går
även att lämna ett medborgarförslag till
kommunen.

Privatperson 4

här kommer en synpunkt på förslaget till reviderad
naturvårds- och friluftsplan.

Jag tycker att ett tillägg eller ändring skall göras enligt
följande:
Hagfors Kommun skall vara en vindkraftsfri
kommun.

Kommentar:
Vindkraft regleras i kommunens
vindkraftsplan.

Åtgärd:
Synpunkten noteras.

Privatperson 5
Jag har inte läst igenom allt men jag saknar
Orienteringen i redogörelsen för friluftsliv. Cykling,
vandring, skidåkning är med..

Åtgärd:
NVFP kompletteras med orientering.

.


