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Begäran om nya reservatsbestämmelser för Lugnets 
naturreservat 
	
Naturskyddsföreningen i Falun önskar se nya reservatsbestämmelser för Lugnets 
naturreservat. Föreningen anser att bestämmelserna inte är förenliga vare sig med ändamålen 
för reservatet eller med hur naturreservatet i praktiken nyttjas idag. 
 
Reservatsbestämmelserna togs fram när verksamhet som inte bedrivs idag var aktuell, t.ex. 
stora orienteringstävlingar och de utmaningar som då fanns med bland annat många 
övernattande i tält. Vissa aktiviteter som är högaktuella idag och som tar mark i anspråk, t.ex. 
mountainbikecykling, förekom inte när reservatet bildades. Det är idag glädjande många som 
nyttjar området och det krävs därför en uttalad strategi för hur olika grupper, t.ex. vandrare, 
cyklister och ryttare, ska kunna samexistera i reservatet anser vi.  
 
När det gäller nyttjandet av riksskidstadion och tävlingsspåren har mycket hänt de senaste 20 
åren när det gäller tävlingsformerna. Idag ligger fokus på korta varvbanor nära stadion. Flera 
av de långa tävlingsbanorna, med breda gator genom skogen, nyttjas sällan och bör kunna 
återställas till skogsmark. 
 
Föreningen ställer sig också frågande till ett naturreservat där skogsbruk kan bedrivas på 
ungefär samma sätt som i andra produktionsskogar. Inte minst med tanke på det intryck som 
besökare får av svensk naturvård och naturskydd. Att vandra genom ett naturreservat och 
mötas av traditionell produktionsskog med kalhyggen och plantager torde kunna uppfattas 
ganska märkligt för den som inte på förhand läst reservatsbestämmelserna. En mindre areal 
med högre mål för naturskyddet kanske vore ett alternativ? 
 
Även när det gäller förhållandena kring förvaltningen anser vi att det behövs en översyn. 
Dagens situation med ett statligt naturreservat, i ett område där Falu kommun är största 
markägare och reservatsförvaltare, innebär rimligen en hel del invecklade turer kring 
dispensansökningar och annat. 
 
Naturskyddsföreningen önskar se en bred diskussion om ändamålen för reservatet, 
skötselföreskrifterna och förvaltningsformerna, i syfte att ta fram nya reservatsbestämmelser. 
Som ett positivt exempel vill vi nämna Leksands kommun. Där bedrivs förvaltning av 
tätortsnära naturområden på ett sätt som vi anser mer ändamålsenligt.  
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