Falun, 18 juni 2012

Synpunkter på begäran om undantag för MTB-leder på Lugnet
Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Falun på ansökan från Falu kommuns trafik- och
fritidsförvaltning till länsstyrelsen i Dalarnas län om dispens från reservatsbestämmelserna för att
bygga MTB-leder i Lugnets naturreservat.
Föreningen för en diskussion med kommunledningen om hur Lugnets naturreservat ska utvecklas
framöver. En tanke är att kommunen utökar ambitionerna när det gäller tätortsnära natur i
reservatet. I avvaktan på att en ny chef för trafik- och fritidsförvaltningen tillträder i september
ligger diskussionen på is. Kommunen arbetar också med en skötselplan för kommunägd skog. Den
planen kommer troligen att påverka skötseln av Lugnetreservatet. I avvaktan på sådana kontakter
anser vi det oklokt att ge dispenser från reservatsföreskrifterna.
Inför diskussioner runt MTB-leder vill vi klargöra några egna ståndpunkter:
 Tätortsnära natur är viktigt för människors hälsa och välbefinnande.
 Vi har förståelse för att olika sportaktiviteter behöver få plats i Lugnets naturreservat, i linje
med föreskrifterna. Föreningen ser även generellt positivt på MTB som friluftsaktivitet.
 Tidigare MTB-leder i Lugnet har dragits på några av de finaste stigarna. En del av de
stigarna går i fuktig mark och markslitaget från cyklarna blir stort. Det gäller en slinga nära
Kolarkojan, en stig söderut från Bromyra och en stig som leder upp mot Sjulsarvsstugan.
 Idag råder konflikt mellan MTB-cyklister och andra besöksgrupper i reservatet och dessa
klagomål hör till de vanligaste i reservatet. Ett väl genomtänkt koncept för MTB-leder
behövs för att inte öka på konflikterna.
 Hänsyn har inte tagits till människor som vill vandra i reservatet. Den som vandrar i Lugnet
kommer idag i andra hand. I ett naturreservat måste människor som bara vill njuta av
naturen få ta plats och därmed också växter och djur.
 Dispens efter dispens innebär att naturmiljön successivt blir alltmer exploaterad.
Den ansökan om nya spår som nu lämnats in (område C) anser vi bör avslås. Det finns få sådana
platser som området runt Lärkstugan. Att gå fram med MTB-leder i den fina sluttningen med
lärkträd är ett stort ingrepp som inte bör få komma till stånd. Även åsen där den aviserade första
delen av leden är tänkt att dras utgör en fin miljö som bör bevaras.
Däremot har Naturskyddsföreningen i Falun förståelse för att MTB-lederna i Lugnets naturreservat
behöver utveckling. Vi hoppas att detta sker på ett sätt som minskar konflikterna i reservatet och
inte innebär stora ingrepp på naturen utan erbjuder bra friluftsmöjligheter och naturupplevelser.
En del av de aviserade kommande MTB-lederna går i mark som redan är ganska förstörd p.g.a.
bristande naturvård. Vi har inga invändningar mot dessa sträckningar. Däremot hoppas vi att
MTB-leder i dessa områden kan vara början av att återupprätta skogsmarken i Lugnet så att både
cyklister och vandrare på sikt får ett fint rekreationsområde.
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