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Kompletterande synpunkter från Naturskyddsföreningen angående Falu
kommuns ansökan om dispens för VM-spår i Lugnets naturreservat
Naturskyddsföreningen i Falun vill härmed komplettera synpunkterna vi lämnat på dragningen av
skidspår för VM 2015 (tidigare remissvar 2012-08-19).
Som vi ser det finns tre vägar att välja mellan vid den kritiska skogsdungen vid Ekdahls hus.
Arrangörerna vill gå rakt fram genom dungen. Som alternativ kunde arrangörerna tänka sig att gå
längre ner i sluttningen mellan två dungar. Men där skulle ingreppen i dungen bli större eftersom det
går ett tävlingsspår i andra riktningen också. Följden skulle bli att man då måste bredda avsevärt och ta
bort ett antal stora träd. Därför ser vi det som ett sämre alternativ.
Ett tredje alternativ vore den asfalterade vägen mellan skidstadion och Skuggarvet. Den går mellan
Ekdahls hus och dungen. Då skulle man bara behöva ta ner grenar som hänger ut över spåret.
Ingreppen i naturen skulle bli mycket små.
Enligt trafik- och fritidsförvaltningens Tomas Jons skulle den asfalterade sträckningen vara möjlig ur
skidsynpunkt. Man skulle behöva ta ner några träd som växer i en stenmur och hänger ut över vägen.
Men kommunen har åtagit sig att hålla infarten till Ekdahls gård öppen och Jons var tveksam till om
det skulle gå att kombinera med den dragningen av skidspåret. Vår ståndpunkt är att det skulle gå att ta
sig in till gården på vägen som går på ovansidan av stallet. Och troligen skulle det också gå att köra
runt stallet med bil, därmed ner till bostadshuset. Eventuellt skulle en telefonstolpe behöva flyttas för
en sådan dragning av skidspåret. Vi menar att en sådan dragning bör prövas i första hand.
Vi har några motiveringar till att dungen är skyddsvärd:


Utifrån sett bidrar dungen positivt till landskapsbilden och hagmarkernas karaktär.



Enligt uppgifter från medlemmar av föreningens skogsgrupp är detta den enskilda plats i
området där det förekommer mest ugglor. Här finns slaguggla, kattuggla och t.o.m. pärluggla.
Även gröngöling kan finnas här ibland. Allmänt är det ett rikt fågelliv just i den dungen,
särskilt på vårarna.

Det har dessutom kommit till föreningens kännedom att de som hyr stallplatser på Ekdahls gård inte
känner till att ett VM-spår är planerat genom deras hästhage. Om man ska diskutera dragningen på
asfaltvägen måste de ju vara med. Dragningen genom dungen påverkar dem också, spåret skulle
komma ut mitt i hagen - som också används på vintern. De här spåren ligger ju hela vintern, de börjar
producera snö tidigt och bygger upp runt en meter hårt packad snö. Den ligger sedan kvar länge, kan
vara kvar mycket i maj. När spåret går genom en hage kan det alltså inte anses som tillfälligt.
Kommunen bör slå vakt om de djurhållare som håller hagmarkerna öppna.
Naturskyddsföreningen i Falun
styrelsen, genom:
Anton Grenholm
anton.grenhom@gmail.com
070-251 40 54

