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Remissvar från Naturskyddsföreningen i Falun angående Falu kommuns
ansökan om dispens för VM-spår i Lugnets naturreservat
Naturskyddsföreningen har granskat ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna för byggande
av skidspår till VM-tävlingarna 2015. De stora ingreppen är tänkta nära skidstadion, runt
hoppbackarna och Mördarbacken och fram till Sjulsarvsvägen. Visst går folk och plockar bär där
men det är samtidigt ett område som redan är exploaterat och sönderstyckat av skidspår. Inom det
området har vi inga invändningar.
En sträckning ser vi som problematisk. Om vi tolkar kartan rätt – den är inte så detaljerad – är ett
spår tänkt att gå igenom dungen nedanför Ekdahls hus, nedanför Sjulsarvsvägen. Den delen av
reservatet som ligger på nedre sidan av Sjulsarvsvägen kännetecknas av fina hagmarker och
skogsdungar. Det är dels glesa lövskogsdungar, dels täta öar av blandskog viktiga för djurlivet. Om
spåret är tänkt att gå genom den täta dunge vi tror ser vi det som ett fult ingrepp i hagmarksområdet.
Det finns en liten äng mellan dungen närmast vägen och den nedanför - skulle inte spåret kunna
dras i den öppningen?
Utfyllnaden med sprängsten i övre fårhagen ska uppenbarligen användas för VM-spår. Som vi
tidigare påpekat ser vi den utfyllnaden som ett okänsligt ingrepp i en fin beteshage. Om man måste
torrlägga den ganska sanka marken borde marknivån ändå kunna ligga en meter lägre. Kommunen
bör sänka nivån på gatan så att den ligger i nivå med omgivande mark.
Av bilaga 3 framgår att ett upplag för fyllnadsmassor planeras intill bostadsbebyggelsen i Lilla
Hälla, intill dammen och Järlindsgården. Trafik med schaktmaskiner riskerar att orsaka buller och
damm, något som drabbar besökare, närboende och Skyttepaviljongens verksamhet. Från
snöproduktionen är det känt att backsignalen hos schaktmaskiner är särskilt störande.
Den här ansökan visar att det med nya förutsättningar för TV-mässiga arrangemang av stora
skidtävlingar inte är intressant med alla gamla spårgator kors och tvärs genom reservatet. Många av
dem har inte använts för tävlingar på ett par decennier men de hålls öppna av något slags bra att haskäl. Gatorna gör det otrivsamt att gå där och skogen blir fragmenterad. Vi anser att naturen ska
återställas och merparten av de gamla spårgatorna planteras igen. Det bör göras inför VM när det
fortfarande finns ett tryck på arrangörerna att snygga upp i reservatet.
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