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Dnr KS 2018/340 

§ 12 Medborgarförslag om röjning av rötter mm i 
Vågbackens motionsspår 
Hej, och Tack för att du engagerar dig i vår kommun! 

Du har i ett medborgarförslag inkommit med önskemål om att kommunen ska 
göra i ordning befintliga stigar inom Vågbackens motionsområde.  

När det gäller våra skogs- och naturområden så finns det inom vissa områden 
utpekade leder, slingor och stråk. För de leder och slingor som finns utpekade har 
kommunen beslut om skötsel utifrån vad som är skäligt utifrån områdets som 
helhet och områdets förutsättningar. Det är enbart de leder och motionsslingor 
som är utpekade för ett visst ändamål som ibland förses med särskilda underlag 
som t.ex. bark eller grus. Utöver de slingor som finns utpekade finns i alla våra 
naturområden stigar och stråk som uppkommit över tid. Dessa stigar är ofta av 
enklare karaktär och räknas som naturstigar, de förvaltas därför inte som utpekade 
gångstråk eller slingor. Samtliga våra skogliga leder, stigar och stråk har en 
naturlig karaktär och ibland uppstår problemet att det blir mycket rötter eller höga 
rötter i eller på vissa stråk såväl enklare stråk som utpekade leder. 

Vi har följt upp den aktuella sträckan och förstår att den bitvis kan upplevas som 
besvärlig för vissa. Att påföra material eller ta bort rötter och vidta åtgärder för att 
jämna ut underlaget kan ibland skada kringliggande växtlighet eller påverka mark 
och miljö på ett oönskat sätt, vi utför därför markåtgärder i den här typen av 
miljöer restriktivt. 

Hagfors Kommun har i nuläget inte några planerade åtgärder inom området men 
kommer inom ramen för vårens besiktning att utvärdera om det finns anledning 
att vidta åtgärder på den utpekade stigen. 

Handlingar i ärendet 
Kenneth Finnkvists medborgarförslag 2018-09-10. 
Ordf. i kommunledningsutskottets skrivelse 2019-01-07 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 
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Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se 
Driftledare Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se 
vik Driftledare Sven-Erik Strandberg svenerik.strandberg@hagfors.se 
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