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Sìda 135

BMN $ ?8 Upphävande av taxa inom miljöbalkens område

DnrB2012-295

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar fijreslå kommunfullmäktige att upphäva

gúl";d" tu u inom miljöbalkens område (KF 2010/$ 113)' Upphävandet ska

!äla frått och med 2013-01-01 eftersom Karlsborgs kommun då ingår som

iredlem i kommunalfärbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MOS)'

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigé antog i beslut 2OlO-11-29, $ 113 taxa inom miljöbalkens

område. Från och med ZOi:-01-01 kommer taxan att vara inaktuell eftersom

Karlsborgs kommun då ingår som medlem i MÖS'

Protokollsutdrag till:
Komrnunledningsf ürvaltningen
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BMN S 79 Upphävande av taxa ftir offentlig kontroll av livsmedel

Dnr B 2012-295

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar foreslå kommunfullmåiktige att upphäva

gäliande taxa für offentlig kontroll av livsmedel (KF 2010/5 1 11)'

Úpphävandet ska gälla fran och med 20 i 3 -0 I -0 1 , eftersom Karlsborgs

kómmun då ingår som medlem i kommunalfijrbundet Miljösamverkan östra

Skaraborg (MOS).

Ärendebeskrivning
Kommnnfullmäktigè antog i beslut 2010-11-29, $ I 1 1 taxa ftir offentlig

kontroll av livsmedel. Från och med 2013-01-01 kommer taxan att vara

inaktuell eftersom Karlsborgs kommun då ingår som medlem i MÖS'

Protokollsutdrag till:
Kornmunledningsforvaltningen
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BMN S 80 Upphävande ¿v taxa für tillsyn enligt strålskyddslagen

DwB2012-295

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar fijreslå kommunfullmåiktige att upphäva

gáIÃd" tu*u ñt tillsyn enligt strålskyddslagen (KF 2010/$-110)'

Úpphävandet ska gälla fran och med 2013-01-01, eftersom Karlsborgs

kómmun då ingår som medlem i kommunalforbundet Miljösamverkan östra

Skaraborg (MOS).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmåiktigã antog i beslut 20l}-t1-29 , $ 1 10 taxa fär tillslT r enligt

strålsþddslagen. piån och mett 2013-01-01 kommer taxan att vara ìnaktuell

eftersom Karlsborgs kommun då ingår som medlem i MOS'

Protokollsutdra g till:
Kommunledningsñwaltningen
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BMN S Sl Upphävande av taxa ftir offentlig kontroll av nedgrävning av

animaliska biProdukter med mera

DnrB 2012-295

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar fiireslå kommunfullmåiktige att upphäva

gát^a" tu u øt offentlig kontroll av nedgrävning av animaliska biprodukter

áed mera (KF 2010/$ 112). Upphävandet ska gälla från och med 2013-01-01

eftersom Karlsborgs kommun då ingår som medlem i kommunalftirbundet

Milj ösamverkan östra Skaraborg (MOS).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigè antog i beslut 2010-11-29, $ 1 12 taxa für offentlìg

kontroll av nedgrärming av animaliska biprodukter med mera Frå¡ och med

2013-01-01 kommer taxan att vara inaktuell eftersom Karlsborgs kommun då

ingår som medlem i MÖS.

Protokollsutdrâg till:
Kommunledningsf üwaltningen
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BMN $ 82 Upphävande av taxa für uppdragsverksamhet inom miljö- och

hälsoskyddsområdet

DnrB 2012-295

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar füreslå kommunfullmäktige att upphäva

gái*a" tu*u øt uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet

iff zoro¡$ 109). Upphävandet ska gälla från och med 2013-01-01 eftersom

Karisborgs kommun då ingår som medlem i kommunalfijrbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i beslut 2010-11-29, $ 109 taxa fär uppdrags-

verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Från och med 2013-01-01

kommer taxan att vara inaktuell eftersom Karlsborgs kommun då ingår som

medlem i MöS.

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsforvaltningen
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BMN S 83 Remiss angående reviderad lönepolicy für Karlsborgs
kommun

Drr B 2012-285

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar foreslå kommunfullmäktige att anta

fÌireliggande ftirslag till reviderad lönepolicy ftir Karlsborgs kommun.

Á,rendebeskrivning
Remiss angående fürslag tiil revìderad iönepolicy frir Karlsborgs kommun har

inkommit fran kommunstyrelsens arbetsutskott. Svar på remissen ska vara

inlämnat till kansliet senast 2012-10'3L.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedömning
Bygg- och miljöfürvaltningen har inget att erinra mot {ärslaget.

Bilagor
Lönepolicy i Karlsborgs kommun

Protokollsutdrag till:
Kommunledningsf òwaltningen

Bilaga 58
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Korlsborgs
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Lönepolicy för Karlsborgs kommun

Dokumenttyp: Policy

D¡ar¡enummer: 179.2012

Besfutande: Kommunfullm¿iktige

Antagen: 2005-02-28

senast rêvidêrad: AÂ\A-lvlN4-DD

Giltighêtstid: Tillsvidare

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder/förvaltningar i Karlsborgs kommun

Dokumentansvar: Personalchêf



Korlsborgs kommun Lönepolicy för Karlsborgs kommun

lnnehållsförteckning

lnledning

Syfte

MåI

Lönestruktur

Kriteríer för individuell lönesättning

Lönepåverkande kriter¡er för arbetstagare:
Lönepåverkande kriterier för chefer:

Ansvar och förutsättningar

Chefens ansvar
Förutsättningar som bör vara uppfyllda
Medarbetarens ansvar

Medarbetardialogen

Arbetsplatsträffar
Medarbetarsamtal
Lönesamtal

Dokumentuppfötjning
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Korlsborgs kommun Lönepolicy för Karlsborgs kommun 3av8

lnledning
Karlsborgs kommun är en arbetsgivare där lönepolitiken ska vara gemensam
Ítir samtliga velksamheter. Lönepolitiken ska vara en central del i
kommunens personalpolítik och lönekritedema ska vara väl káinda av alla
medarbetarna. Lönepolicyn ska bidra till kontinuitet och samsyn i
lönebildningsfrågorna.

Karlsborgs kommuns lönepolitik grundar sig på de lagar och cerrtrala avtal
som gäller mellarr Sveriges Kornmuner och Landsting och de centrala
fackli ga organisationerla.

Syfte
Syftet med lönepolicyr är att dsn ska vara ett stöd i organisationens arbete
med löneprocessen. Lönepolicyn ska bidra till att skapa en gemensam

arbetsgivarpolitik inom Karlsborgs kommun.

MåI

Målet är att Karlsborgs kornmun har en gemensam lönepolicy som gäiler
över hela kommunen, vilket bl.a. innebär att anst¿illda inom jämförbara
yrken ska bedömas utífrån likvåirdiga kriterier såväl vid nyanställning som
vid lönerevision

Lönestruktur
Karlsborgs kommun ska ha en lönestn¡ktur som är omvär'ldsrelaterad och
som tar hänsyn till arbetets svårighetsgrad, självständighet, j¿imst¿illdhet,

mångfald och albetets krav i övrigt. Skillnader i lön ska enbart bero på
skillnader i utbildning, arbetsuppgifter, prestation och uppnådda resultat.

Lönesättningen ska bidra till petsonlig utveckling genom att löncn är
indivìduell och differentierad efter arbefets svårighetsgrad, självständigheten
och albetets krav i öwigt.

Det ska finnas en lönespridning som stimulerar till utveckling. Arbetstagare
som i samråd med sin chef kompetensutvecklar sig för mer ansvarsfulla
arbetsuppgifter, ska ha en positiv löleutveckling.

Löner och övliga anställnìngsvillkor ska vara så atraktiva att ungdomar är

beredda att välja inriktning på sin yrkeskarriär für att arbeta inom
kommunens verksamheter.

fr z'*



Korlsborgs kommun Lönepolicy för Karlsborgs kommun 4avB

Lönesättnirigen ska vara sådan att kommunen kan jämföras med
arbetsmarloaden och i konkurens med andm kommunala arbetsgivare
d v s. rekrytela och behålla kompetenta medarbetâre

Ändring av lön vid audra tillfÌillen, utöver de avtalsenliga löneöversynema,
sker endast om synnerliga skâl finns. Individuella lönetillägg ska utbetalas
restriktivt. Ett lönetillägg ska va¡a tidsbegränsat och ska följas upp i
samband med det årliga medalbetarsamtalet. En skriftlig överenskommelse
ska skivas där' både albetsgivare och arbetstagare undertecknar.
I ôvereuslcommelsen ska framgå syfte med tillägget, tilläggets storlek i
kronor sanit giltighetstid, dvs. från och med samt till och med tillåigget
gäller. Bertrd arbetstagarorganisation ska informeras om
överenskommelsen angående det individuella lönetillägget.

I)en som beslutar om anställningsärenden beslutar också om lön och
lönejusteringar under lönebildningsperioden.

Lönekriteriema ska vara gemensamt bearbetade och kåinda för varj e
medal'betare

Personalfunktionen har en viktig roll när'det gä er att ge förtroendevalda
verktygen ftir att styra och prioritera löneutvecklingen-

Chefema ska erhålla de verktyg och underlag de behöver för att sätta lön i
överensstämrnelse med lönepolitiken.

Exempel på verktyg och underlag för fastställande av lönepolitiska
prioriteringar-:

o Statistik över olika yrkesgruppers lönelâge inom kommunen och i
järnförelse med nârliggande kommuner

r Lönespridning, löneutveckling, aiìalys lönerelationer

r Omvärldsrelaterad lölìestatistik

o Åidersstruktur och kommande pensionsavgångar

Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till vid de lönepolitiska
prioriteringama:

r Vilka yrkesgrupper behöver kommunen rekrytera inom n¿irmsta
framtiden och på Iängre sikt?

o Vilka kompetenser och beteenden ska prioritelas?

,t//4 J5,-//? /



Korlsborgs kommun Lönepolicy fór Karlsborgs kommun 5av8

Kriterier för individuell lönesättning
Karlsborgs kommun utgår i löneöversynen från tre grundlàggande kriterier.
Kriteriema är' tillämpliga ftir samtliga medarbetare i Karlsborgs kommun.

Lönepåverkande kriterier för arbetstagare:

Arbetsresultat
. Visar yrkesskickiighet
. Al'betar effektivt och rationellt
o Ansvarstagande i atbetet

Samalbete och service

. Arbeta för: en fungerande grupp och arbetsplats
o Har ett professionellt bemötande

Utvecklingsförmåga
o Tar ansvar för egen utveckling
r A¡betar für utveckling av verksamheten

Lönepåverkande kriterier för chefer:

Resultat
o Planer, mål och strategier - styning
. Måluppfyllelse
r Resursanv?indande

Förhållningssäit
o Förhållningssàitt till medarbetare
. F'örhållningssätt till arbetsgivarrollen
. Samverkan intemt och extemt

Utvecklingsförmåga
o Tar ansvar för egen utveckling
o Arbefar för utveckling av verksamheten

Varje verksamhet kompletterar och anpassar grundkriteriema med egna mer
verksamhetsspecifri<a kliterier.

4.rsr-



Korlsborgs kommun Lönepolicy för Karlsborgs kommun 6 av 8

Ansvar och förutsättningar
hrdividuell lönesättning fölutsätter att bedömnirrgar görs av varje
medarbeta¡es resultat. I Karlsborgs kommun ä1' närmaste chefden som har
bäst förutsätmin gar alt g&a dessa bedömningar. I chefens uppdrag ingår att
fatta beslut om ny lön utifrån arbetstagatens resultat.

Personalchefen ansvarar för att det firuis erforderliga anvisningar för
lönesättning, lönerevision, tidplan mrn.

Chefens ansvar

r Chefen ska väl känna till centrala löneavtal, komrnunens lönepolicy och
lönepolitik

. Chefen ska se till att lönesättning sker i linje med gällande löneavtal och
den kommunövergripande löuepolicyn

. Chefen ska känna till verksamhetens övergripande lnål och förankra
dessa med sina medarbetare

o Chefen slca diskutela med medarbetama om vad lönekritelierna innebär
på arbetsplatsen

. Chefen ska genomfcira medarbetar- och lönesamtal

r Chefen ska genomföra och följa upp individuella utvecklingsplaner med
respektive medarbetare

r Chcfen ska övellärnna besked om preliminär ny lön enligt
samtalsmodellen chef - medarbetare

¡ Chefen ska tydliggöra för lespektive mcdarbetare varför lönen sel'ut som
den gör och vad den enskilde arbetstagaren kan gör'a för att höja lönen

,Ø q-



Korlsborgs kommun Lönepolicy för Karlsborgs kommun 7 av8

Förutsättningar som bör vara uppfyllda

. En tydligliet i verksamhetens övergripande mål

. Att chefef t€gelbundet involveras i Iönepolitiska ställningstagandeu

¡ Att chefer får information om gällande prioriteringat', löneutrymmen osv.

. Att chefer erbjuds utbiidning som behövs Íttr att leva upp till
intentionelna i lönepolicyn- T.ex. utbildning inom samtalshäning,
lönesamtalets innehåll och uppbyggnad, gällande lönekriterie¡ mm.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren har ett ansvar att ta del av lönepolicyn och gällande
lönekriterier samt ta del av och tillampa målen för velksamheten.

Medarbetardialogen
Medarbetardialogcn inom Karlsborgs kommuns verksamheter har tre delar;
arbetsplatshäffar, medarbetatsamtal och lönesamtâI.

Arbetsplatsträffar

Vid arbetsplatsträffar diskuteras bl.a. verksamhet, arbetsresultat,
prestationer, metoder och mål. Arbetsplatstrtiffarna är ett vilctigt forum für
dískussion och förankring av lönepolicyn och den övergripande
lönepolitiken i kommunen.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsarntaiet är ett planerat och strukturerat samtal mellan chefoch
medarbetare där man tillsammans går igenom mål, uppdrag och
arbetssituation.

Vid medarbetarsamtalet utvâlderas medarbetalens bidrag till verksamhetens
resultat, delaktighet och ansvarstagaride, Individuella utvecklingsplaner med
konkreta mål ocb aktiviteter Íìir att nå målen upprättas och följs upp víd
medarbetarsamtalet.

I Karlsborgs kommun ska samtliga medarbctare erbjudas minst ett
medarbetarsamtal per âr.

ø



Korlsborgs kommun LönepolÌcy för Karlsborgs kommun 8av8

Lö nesa mtal

Varje nredarbctare ska en gâng per år.genornför.a ett för-belett lönesanrtal
nrcd siu nãir¡rraste chef. L,önesarirtalet förutsätter att lônek.iterienia är. kända
då lönesamtalet haÌ sin utgångspunkt i det gångna årets ar.bctsrcsultat utifrân
gelueusaÍnt uppsatta mål enligt gä11ande lönekrjterier. Det fì.ämsta syl'ret
med lönesarntalet tu att nå elt sansyn om grurrderna ftir lönesâthringen och
att skapa en gemelmam förståelse. LÖnen ska vara indíviduell och
diffcrentierad och bidra till goda resultat kopplat till presration,

Lönefönnedlande sarntal
Den lönesättande chefen sl<a meddela preliminär ny lön i ett
lönqft)nnedlande samtal rned respektive rnedarl¡etare. Sa¡ntalet ska âga rum
iuuan lönespecifikationen ned rry lön når medarbetaren. Chefen ska
motivem den ilrdividuella lönen sarnt klargöra på vilket sätf medar.betaren
kan påvcrka sin löneutveckling i framtiden,

Dokumentuppföljning
Uppföljning av lönepolicyr skel en gång varje mandatperiod.
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Bygg- och mi¡jönämnden

Sammanträdesdatum
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BMN S 84 Remiss angående motion om policy ftir social ekonomi i
Karlsborgs kommun

DnrB 2012-286

Beslut
Bygg- och miljönämnden färeslår att det tas fiam en policy für social ekonomi
i Karlsborgs kommun.

Ärendebeskrivning
Remiss angående motion om policy für social ekonomi i Karlsborgs kommun
har inkommit fran kommunstyrelsens arbetsutskott. Svar ska vara inlämnat till
kansiiet senast 201 2-1 0-3 1.

Bygg- och miljöfärvaltningens bedömning
Bygg- och miljöftirvaltningen har inget att invända mot att det tas fram en
policy.

Bilagor
Motion - Policy ftjr social ekonomi i Ka¡lsborgs kommun

Protokollsutdrag till:
KommunledningsÍìirvaltningen

Bilaga 59
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Motion

Policy för soc¡al ekonom¡ i Karlsborgs kommun

Bakgrund

Begreppet social ekonomi har historisk anknytning i samband med den samhällsomvandling
som àgde rum under industrialismens tidsepok. lnflyttnìng till städer och brist på sociaìa
nätverk skapade behov av sammanslutningar. Lösningar av vardagliga sociala problem som
staten och kommun inte kunde lösa som, t.ex. arbetslöshet och livsmedelsförsörjning
skapades ifóreningar, kooperativ och folkrö¡elser. Begreppet social ekonomi fick förnyade
aktualitet på 1980 talet och 1989 blev social ekonomi ett officiellt insatsområde ¡nom ramen
for EU:s utvecklingspolitik för att beskr¡va medlemsstyrda föreningar och företag

En arbetsgrupp inom lnrikesdepartementet definierade begrepp 1998 enligt fôtjande:
" Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som pr¡màrt samhälleliga ändamå1,
bygger på demokratiska várderingar och är organiserade fristående från den offentliga
sektorn. Dess sociâla och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreníngar,
kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar, Verksamhèter inom den soc¡ãla
ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft".

Forskningsresultat visar på fördelar med social ekonomi.
" Fördjupar demokrat¡n i samhället-
* Skapar socialt kapital.
* Uppmuntrar initiativförmåga och entreprenörskap.. Bidrar till sysselsàttning, även för marginaliserade grupper.
* Stimulerar företagsamhet

Sektorn med social ekonomi bidrar idag till tillväxt och arbete oÇh kommer att få ökad
betydelse i framtiden, både i Sverige och Europa. I Sver¡ge har föreningar, fotkrörelser,
frivilliga organìsationer, lokala projekt och utvecklingsgrupper haft en stor lokal och regional
betydelse,(Se program för social ekonomi iVästra Götalandsregionen, åtgärder och
prioriteringar). Ett fören¡ngsliv skapar sammanhållning, identitet och medverkar till kreativitet,
som ¡ många fall övergår tiìt entreprenörskap. Människors initiat¡vkraft och engagemang är
mycket v¡ktiga för en positiv utveckling av en kommun, näringsliv och arbete. Aktivitet och
social gemenskap bidrar i allra högsta grad till en god folkhälsa . Medborgarnas rätt att ta
initiativ till och genomföra gemensamma projekt leder ofta till sociala och ekonomiska
framsteg. Genom att sjàlva bygga upp, förvalta, starta projekt, och företág inom den sociala
ekonomin får utsatta grupper möjlighet att påverka sin s¡tuation och därmed återinträda i

sam hällsgemenskapen med sina unika erfarenheter och kunskaper.

' '1

I

Ir/ i

I

@
Kristclemolaaterna
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Utifrån den allmänna definitionen av sociala företag (NUTEK) går det att urskilja några
typer av sociala företag.
- Sociala företag med betoning på arbeiet, med en marknadsmàssig affärsverksamhet

och ¡nriktning på anståillning nred lön till arbetarna.
- Sociala kooperativ med betoning på rehabilìtering, till arbete på annan arbetsplats.
- Sociala företag med betoning på social gemenskap och sysselsättn¡ng.
Av NUTEK:s programförslag framgår att soc¡oekonomiska bokslut påvisar ati sociala
företag är mycket samhällsekonomísk Iönsamt

Motionsförslag ti[ polícy för social ekonomi i Karlsborgs kommun

Kristdemokraterna fòresÌår att kommunfu mäktige antar en poficy för social ekonomi i

Karlsborgs kommun.

Denna polioy utgår från grundsynen ati vårt samhälfe ekonom¡sk organiseras i tre sektorer:
det pr¡vata n¿ir¡ngslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Den socìala
ekonomin utför i många europeiska länder dei som ¡ Sverige omfattâs av den offentliga
sektorn. Ën ökad samverkan mellan kommunen och den lokala sociala ekonomin skulle
dàrför medföra att fristående verksamheter, som utgår från gemensamma behov, skâpar
mänskliga och ekonomiskâ mervärden för individ och samhälle. Det sker genom att
komplettera offentlig verksamhet med att erbjuda medborgarna ett större utbud och ökad
valfrihet genom aliernativa tjänster. Det àr viktigt att kommunen har en stÖdjande och
stimulerande rofl tíll den sociala ekonomins aktòrer eftersom dessa själva måsta vara
drivkraften i utvecklingen âv dess verksamhet.
Det mest angelägna syftet med att stödja den sociala ekonom¡n hândlar om att för
kommunens del öka möjligheterna i¡ll integraiion i näringslivet for de arbetssökande som
under lång tid saknat förankring på arbetsmarknaden, Grundtanken är att göra det möjligt för
alla männískor att bidra till sin egen och samhällets utveckling, bli delaktiga genom att skapa
goda levnadsvíllkor för sig själva, anpassade efter människors förmåga och behov.

Utgångspunkter för den soc¡ala ekonomín

. Verksamheterna ska bygga på demokratiska organisationsformer, jämlikhet och
jämsfälldhet, mångfald, generera samhällsnytta samt bidrâ t¡ll en hållbar, ekonomisk
och miljömássig utveckling

¡ Verksamheterna ska bereda personer med begrànsad konkurrensförmåga på den
reguljära arbetsmårknaden möjligheter till arbete

. Kommunen ska beåkta ett genusperspekt¡v t.ex. att iförekommande fall krtiva och
st¡mulera till att verksamheterna riktar sig till både mån och kvinnor.

Riktl¡njer

Vi föreslår fÖljande riktlinjer som málsättning för ett beslut om en policy för social ekonornÍ i
Karlsborgs kommun.

1. Att förankra policydokumentet och sprida kunskap om dettâ i bërörda verksamheter.
2. Aft ia fram en arbetsgrupp/samverkansforum som arbetar efter en handlingsplan dàr

kartläggning av befintliga verksamheter ¡nom området görs sãmt kartlägga de
verksamhetsområden där den sociala ekonomins verksamheter í framtiden kan
komplettera, utgöra alternâtiv tìll ordìnarie arbetsmarknad, Man ska även ha fokus på
framtagandê âv nya sociala kooperativ.

,2,4
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3. Att Karlsborgs kommun uppmuntrar den socialê êkonom¡n att starta ny verksamhet
där nlänniskor kan arbetâ i sìn egên takt med större mójlighet till inflytande över sin
vardag och mer egen makt.

4, Att kommunala förvaltningar och bolag ser en samverkan med äktörer ¡nom den
sociala ekonomin, som självklar och berikande för den egna verksamheten,

5. Att kartlägga vad som idag görs inom ramen för den lokala soc¡ala ekonomin fòr att i
fråmtiden kunna komplettera, utgôra alternat¡v ooh ersátia offentlig verksamhet

6. Att etablera làmpliga samverkansformer mellan kommunen oÇh den sociala
ekonomins aktórer.

Samnranfattning

Kristdemokraterna vill med denna motion betona den sociala ekonomin betydelse för ett
samhéille som tar hänsyn till och integrera m¿inniskor ¡en social arbetsgemenskap som
innebár psykisk och fys¡sk hälsa, arbete, utb¡ldning och övning i att ta ansvarför sitt l¡v. Det
inneb¿ir att den sociala ekonomin är en förutsåttning fór delakt¡ghet i bes lutsprocesser. Det
skapär förståelse för människors v¡llkor med mottot dela lika på lika vilikor. Den sociala
ekonomin bidrar till att inspirera tíll mål som var och en har bestämt, motverkar och
förebygger att människor hamnar i utanförskap både när det g¿iller sociala sammanhang,
mentai hälsa, ekonomisk begránsning och arbetsmarknad. Den sociala ekonomin leder till
mentorskâp där m¿inniskor med långt arbetsliv, yrkes- och lìvskunskap, bìir en resurs för
handledning och rådgivning till den ensk¡lde i def dagliga arbetslivet Den sociala ekonomin
visar på resurser hos var och en så att samverkan mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, företag och kommunen leder till en arbetslivsinr¡ktad utveckling och
anstallning på den reguìjära arbetsmarknaden utifrån varje männ¡skas förutsättning och
villkor. Detta förändrar attityder och motverkar utanförskäp och marginaliser¡ng

Karlsborg den 7 juni 2012
.-_ /\ .!'i) .¿

//7antfu¿ ¿/ 
",77-,¡ ',4

Bjorí Rubenson
Ordförande i Kristdemokraterna lokal avdelning i Karlsborg
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Korlsborgs kommun srmrunrutnÄoesPRoroKoLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-04

Sida 142

BMN S 85 Färslag till nya lokala ftireskrifter fär att skydda människors
hälsa och miljö

DnrM2012-328

Beslut
Bygg- och miljönämnden fìireslår kommunfulhn¿iktige att anta fiireliggande
fürslag till lokala frireskrifter für att skydda måinniskors hä1sa och miljö.

Fö¡eskriftema ska gäl1a från och med 1 januari 2013. Kommunfullmäktiges
tidigare beslut om liknande füreskrifter, KF $ 38 2000-05-24, upphör då att
gä11a.

Karlsborgs kommun anslår och annonserar om de nya fìireskriftema när beslut
fattats samt under¡ättar länsstyrelsen om Íäreskriftema när beslutet runnit laga
kraft.

Ärendeb.cskrivning
Inom MOS medlemskommuner har de lokala ftireskrifterna für att skydda
människors hälsa och miijö samordnats. Nu gällande lokala fiireskrifter fijr
Karlsborgs kommun for att skydda människors hälsa och miljö fastställdes av
kommunfullmåiktt ge 2000-05-24. Beslut om nya fijreskrifter für Karlsborgs
kommun behövs inftir kommunens inträde i MÖS. Föreskrifterna ska gäl1a

från och med 1 januari 2013.

Föreskriftema ska anslås och det ska annonseras om inftirandet i ortstidningen.
Efter det att beslutet har r.r¡nnit 1agafuaft ska länsstyrelsen underrättas om
infiirandet av {Ìireskrifterna.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedömning
De lokala füreskriftema ftir att skydda måinniskors hälsa och miljö bör va¡a
desamma ftir Karlsborgs kommun som ÍÌir öwiga medlemskommuner i
kommunalftirbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.

Bilagor
Lokala ftireskrifter ÍÌtr att skydda människors hälsa och miljö Bilaga 60

Protokollsutdrâg till:
Kommunledningsf üwaltningen

¿?n
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Bilaga 60 BMN S 85, 2OI2-IO-O4

Lokala füreskrifter ftir att skydda människors hälsa och miljö

lnledande bestämmelser

1$

Utöver best¿immelsema i miljöbalken (1998:808) och Íörordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller ftljande lokala ftJreskrifter fìir att skydda människors hälsa

och miljön.

Djurhållning
ts

Det krävs tillstånd att hålla

1. nötkreatur, häst, get, fär eller svin,
2. pälsdjur eller fiäderÍÌi som inte är sällskapsdjur,
3. orm,

inom område med detaljplan eller områdesbest¿immelser.

Tomgångskörning

3S

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område fir en förbrânningsmotor i
stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikftlrhållanden ñranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,

2. om motom hålls igång ûir att - i den mån det behövs for fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning (på fordonet) 2in sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel

4$

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom detaljplanelagt
område eller inom annat tätbebyggt område eller inom 100 meter från nämnda områden ska
anmäla detta innan spridning sker.

A¡mälan fordras inte ftir spridning på villatomt och om nedmylLring sker i omedelbar
anslutning till spridningen. Anmälan fordras heller inte om spridningen av orenligheten
regleras i tillstånd enligi miljöbalken.

4,q-,
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Ansökan och anmälan

ss

Prövning av ansökan om tillstånd eller undantag samt handläggning av anmälan enligt dessa

fðreskrifter sker av den kommunala nämnd som svarar ft)r tillsyn enligt miljöbalken.

Ansökan, undantag och anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs Íìir
¿irendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs Íör att bedöma de

anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Tillstånd eller anmälan fordras inte om tillstånds- eller anmälningsplikt ftreligger enligt
miljöbalken med tillhörande fìiresk¡ifter.

Tillstand enligt dessa bestämmelser fär Íìirenas med såirskilda villkor.

Straffbestämmelser

6$

I29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff om man bryter mot dessa foreskrifter.

Undantag

7$

Undantag kan medges fran dessa füreskrifter, efter ansökan, om det är uppenbart att risk Íör
olägenheter från miljö- och hälsosþddssynpunkt inte Íöreligger.

Beslut om undantag enligt dessa best?immelser fâr fürenas med särskilda villkor.

Ävgifter

8S

Särskild avgift kan tas ut für ansökan om tillstånd eller undantag samt handläggning av
anmälan. Allt enligt taxa som kommunalfürbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg beslutat
om.

Föreskifterna träder i kraft 1 januari 201 3.
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-O4

Sida 143

BMN $ 86 Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Stora
Fjället i Karlsborgs kommun

DwM2072-319

Beslut
Bygg- och miljönåimnden besluta¡ att )'ttra sig i enlighet med bygg- och
miljöfürvaltningens bedömning.

tirendebeskrivning
Remiss inkom ûån Länsstgelsen i Vâstra Götalands 12in angående fürslag till
bildande av natulreservatet Stora Fjället i Karlsborgs kommun. Yttrande ska

vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 19 oktober 2012.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedömning
Bygg- och miljöftirvaltningen har tagit del av Länsstyrelsens färslag avseende

bilda¡det av naturreservatet Stora Fjället inklusive skötselplan lor nämnda

område. Bygg- och miljöforvaltningen har ìnget att erinra mot ftirslaget
inklusive skötselplan under ÍÌirutsättning att kalkning av sjöarna Slättsjön och
Stora Ormahålan fortsätter så länge behov bedöms foreligga.

Slättsjön och Stora Ormahålan kalkas fär närvarande årligen. Karlsborgs
kommun är huvudman für kalkningsverksamheten. Kalkningsinteruall och

kalkmängder sker enligt plan som fastställts i samråd med Länsstyrelsens
vattenvårdsenhet i Vänersborg.

Bilagor
Naturres ervatet Stora Fjället

Protokollsutdrag till:
L¿insstlrelsen

För kännedom till:
Kommunledningsf ürvaltningen

Bilaga 61

#q"-



Bilaga 61 BMN S 86, 2012-10-04
1av34

Förslagfillbeslut Diarienur¡lller
2012-08-31 51r-14687 -2001

Sida
r(e)

LÃNssrYRDLsEN
vÄs].RÀ GóÎAL.ANDS L¡iN

Ullalr Nrlsson
Naturvfu dscnlìeten

01t-224 51 67
076-129 80 10

or jan.nilsson@lausstyreÌsen.se

Innchåll

Besiut om bildande ur.m.
Syfte ..i.
Beslut om föieskrifter
Beskr ivning av näiureiêi:vatet
Planeringsbakgrund ,,.
Äre¡detshandlâggrìing,
Skälen för beslut '. '. .

uÞp'lvç¡i"ngm
Ersáttiiijlgstalan
I(ungöiè.ise
Hur mañ.,övelklagar

Bilagor

Ililaga 1 , Beslutskalta
Bilaga 2. Översiktskarta
Bilaga 3. Skötselplan
Bilaga 4. Sakägarförteckning

Förslag till beslut om bildande av
naturreservatet Stora Fjället i

Karlsborgs kommun ..:),1::::,

'i,i. ¡Í" 
-:

*1i, 
,;.:.t

..

t .:.:t:.

i;'.:'
i.ii..

Ieìelon/lax:
0501-60 50 00 natu¡vard.vashagolâland@lansstyrelsen.se542 85IúARIESTAO Hamngâlan 1

0501-60 54 40 (fax)



LÄNSSTYRELSEN
ViISTRA GOTAL,TNDS LÄN

2av34

Förslag till besluf Diatienummer Sida

2012-08-31 5ll-14687-200'7 2(9\

i::

Adminisfrafiva uppgifter
Namn: NatùÌreser-vatet Stora Fi ället
NVRID 2031229
1.2t1: Västra Götalands 1än

I(ommun: I(arlsbore
UnseíÌirliø mittnur <1 N 6s0013. E 472155 SWEREF99
Fâci iohej-el. nclì äqâr'e Enlist salrcicarfòrtecknins (bilaga 4)

Nvtt j anclerättsinnehaVare : Enliet salr(isarförteckning (bilaqa 4)

Areal (ha): 206.9

Förvaltare: Länsstv¡elsen i Västla Götalands län
Natulgeoarafi sk reqion: Tiveclen - Tvlöskosen - Kålmålden -.ì

Objektskategoli: Barmalurskog nedan gl änsen föÌ fiäìlpära om-",
tâde " 

ji "Ì:'= '1ìr '

iUCN+atesori Stril(t nâturlcselvat i l. .''.;.

4r*



LÄNSSTYRELSEN
I'ÄSTRA GöÎALÀNÐS LÀN

3av34
Förslag till beslut Diarienunrmer
2012-08-31 s11-r4687-2007

Sida
3(e)

Bcslut om bildande m.m,

Länsstylelsen folklarar det onuåde som avglänsats på kattan i bilaga 1 som

naturreservat. Beslutet tu fattat med stöd av 7 kap 4 $ miljöbalken
(1998:808).

Natrureservatets gränsel ska mätkas ut i tertängen.

Namnet ska vara Naturesetvatet Stora Fjället.

Låinsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är.. fattat rned stöd- :' :,

a'r'3 $ föroldnin gen (7998:7252) om or¡rådesskydd enligt nriljöbalken 
,m.m.. ,,iit,.,,

....r,':,.,t,'.::.:,. ' :ji:::j r:

Syfte ,t.,,: . iii ,;ii,,¡' , '..

Syftet med naturrcsel'vatet är âtt: ':i.i:,, ,::i't ..i. ..

o bevara och utveckla naturvär'den knutna till garnla li:åillmar\sJaJlskogar'.
. bevara och utveckla värden knutna till.övrþa åldrigd,b,4uskogar.
o bevara lämpliga livsmiljöer och speþ4fse¡fi¡ fj äder:. 'i'-
. friluftsliv som grundar sig på- aJtgmansr'ättén ska kun¡a bediivas i heia

natuueservatel, och besölcarégjka icurura se o-i,li uppleva områdcts 1y-

piska livsmiljôei cich ar1er. .ì,.
.a 

-..:::-:::.:.: ..-. 
.a::t;j:

Syfter ska hyggas gê;;m';it;. 
\:'':r:Ì

" b. afr'Slcogen iämir¿s huvu.dbakligen till tj utveckling, rnen naturvårds-
. , bÏánnins kan bli àktuell.. 

'

: ..'
.'ìrstigar',màrkeras tydligt.
. ä'éiitijning av inträngande gran kan ske ftir att bevara tj äderspelplatser.
. enêfaka tlad som hotar skada lämningal som husgrunder och stenmurar

tuu üù.

Beslut om föreskrifter
Länsstyrelsen beslutar att ftlljande Íìiresklifter ska gâlla i nalulreservatet.
Beslutet ¿il'fattat med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 $$ miljöbalken.

A. Fôreslcrifier om inslo'änlcningat' i rc¿tten atl ant tinda nzark- och va.lten-

områden (7 køp 5 $ ntiljòbalken)

Det är Íìirbjudet att inom natu €señatet:
1 . Äwerka tr'åid , röja, ga7ka, plantera eller utför'a anclra skogsbruksåtgär-

der'.

l:::,:: .

.-a,'.t:

2.
J.

4.

5.
6,

7-

Ta bort eller uppalbeta liggancle eller stående döda träd eller vìndÍÌillen.
Jaga tjäder; ore ellerjärpe.
Ðika, skyddsdik4 kulvertera dike, rensa dilce, där¡ma, muddra eller ut-
förz alnan åtgåircl som påverkal omr-ådets hydrologiska för-hållanden.

Borua, gÉva, schakta, túfylia, tippa eller spränga.

Röja siktgator.
Beùiva t?ikt av något siag, ej heller husbehovstäkt eller täkt av tory fôr
husbehov.

4 Jq-



LÄNSSTYRELSEN
v¡(slRÁ GöTALÁNDs LÄN

4av34

Förslag till besìut Dialienulnmer
20t2-08-31 511-14687-2007

Sida
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8. Anlägga luft- eller mai'kledning.
9. Anoldna upplag.
10. Använda växtnärìngsämnerì, kemiska eller biologiska bekämpningsme-

del.
11. Inplantera fiämmande växf- ellel djurart.
12. Uppför'a byggrrad ellel därmed järnförbar anläggning.
13. UppÍìjra mast, torn, vindkraflvol'k, antenx eller liknande ariläggningat.
14. Anlägga, bygga ellel för'ändl'a vä9, skogsbilväg, ridväg, stig eller- parke-

ringsplafs, glillplatser', vinclskycld eller liknande.
15. Anlägga bro e1ler blygga.
16. Sätta upp stängsel eller annan hägnad.

Det är vidare för'bjudet att uta.ll Liínsstyrelsens tillstånd: .. . :

17. Uppfiira älgtorn, gömsle eller liknalde konstruktiol för jakt,'
''',,'''':.

Föreskliftel enligt A ovan gäller" inte i foljande fall: ' : 1,.., .))i: 
:':

e När fti¡valtaren, eller den förvaltaren utser; utför åtg4r'cler Àom behövs
för naturcselvatcts vår'cl och skötsel. ,. . .

o Vid reparation och underhåll av.befiri¡liga vägar'.
¡ Träd och grenar son blockerar êller utþör en sZikcrhctsrisk för vägar',

byggnader, tomter eller lik¡rahde får avlägsnas utan hindet av föreslaif-

:r. i:l::.ì

ll. Fr)res'krifter enllgt 7 kaþ.;6. { miljöbalken om skyldighet att tåla visst

.. ,,i4tiång samt j $ f<;¡1ord¡iingen om områdesslrydd gällande förvaltning av
'l:,:,-feseru.alet - :: '':i::'

Faitigliëtsagare och irurehavare av särskild rätt fcirpliktas att tåla att följande
anordningar utftirs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med natutre-
servatêi;'

1. Mä'ka ut natuueservatet i temängen.
2, Anfägga parkeringsplatser och vandringsleder samt sätta upp inform-

ationstavlol och/ellel andra anordningar typ eldstäcler, toaletter etc.
3. Genomföranaturvårdsbr2inning
4. Uppföljning av kvalitetsmål enligt fastställd skölselplan.

I den till detta beslut hörande skötselplanen (bilaga 3) fì'arngår i detalj var
anordningar ska utÍöras och åtg¿irdel vidtas.

C. Ordningsfòreskrifier om rdtten att fcirdas och vislas inom nãtLtfteserva-
tet sanxt om ordningen i ö1trígt inom ndtutreservalet (7 lcap 30 $)

Det är för'bjudet att inom natulreselvatet:
1 . Skada ctöda liggande elier ståencle fräd eller vindfü.llen eller bryta torla

grenar eller kvistar.
2. Stör'a djurlivet t.ex. genorn attkllàtta i botr'äd eller medvetet uppehåIla

sig ntira lovfågelbon, iya eller gr¡,

rØr+
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3. Fånga ellel samla in vedlevande insekter, ryggradslösa djur, kär'lväxtet,

mossor, iavar eller svamp, med undantag av btu och matsvamp för eget

bruk.
4. FramÍìira motordrivet fordon arurat än på befintliga vägar'

5. Sätta upp tavla, plaka! affisch, skylt eller göra insklift.
6. Anordna tävlingar och lãgelverksamhet för fler än 100 personer.

Föreskrift C.4 gäller ei j aktr'ättsinnehavare vid uttransport av fÌillt vilt.

Föreskdft C.4 gäller inte ftir markägaren till fastigheten Granvik 3:37 som, ,i

sanrband med skogsbruksåtgär'der, har rätta att nyttja den beflrntliga clriv-;

ningsvägen genom del av nattffeservatet fiån ornrådet öster oln {,'.,,

Andsjön/Lilla Tingsjön tiil skogsbilvägen östel om natulreselv¿tet (se be- ':

Fö¡eslaiftel eniigt C ovan gällel inte i följande fall: ',. . i 1:: ilri::::\

o När' förval{aren, eller clen förvaltarcn utser, utftir.;åtg2ìr'der: soin be-

hövs för uaturr-eservatets vår'd och sköt3el. i. 
,

e När Länsstyrelsen, ellet den .t .äns'i!y.ne1sen,utser, gèàornför naturin-

venteringar vilka även ka¡ i¡¡ebärà insamling av alter i vetenskap-

ligt syflJ . '' 
,,, , 

'i. , ' ,,'
t 

' ,.,, t..
Beskrivning av nãtrtl¡6'ôìrrvatet'::i'r'.
N a tury õ ch hul tlthiit or i ska' Vþ de n

'.
Stôra EiäUet ligeer i utkaritei av Tivedenområdet i Kai'lsborgs kommun,

NàtineSérvâtet ar beläget ca 8 km non om Karlsborg och ca. 1,5 km vâstei'

om Vättern. Topografin är' stalkt kupelad med högsta punkt på själva Stora

Fi2illets lopp ca 215 rn.ö.h. Fyra mindre sjöar finns i omr'ådet.

Stora Fjäl1et bestfu mestaclels av gammal barrskog, huvudsakligen häll-

rnarkstàllskog. Området är ett viktigt kärnområcle för tjäcfer. De gamla fina
tallskogarria på hÍillmat'ker hyser stora natut värden med gamla gr:ova tallar

och solbelysf död ved som är viktiga insektsmiljöer'. Eftersom skogen på

sina ställen har nått en ansenlig ålder, och därmecl hal god ftirekomst av död

ved, ibland även i grova dimensioner, har eu fin mossflora utvecklats Ho-

tade och rödlistade arter som vedtnpptnossa, Anaslrophyllunt hellerianum,

blåsäcksmossa, Calypogeia azurea, samt stubbtrådsmoss4 Cephalozia ca-

tenulala, växer i området.

I-Iäraclskartan fian slùtet av 1800-talet visar att så gott som all malk var täckt

av barrskog irom natìitîeservatets gränser. Undantaget var de fyla gamla, nu

rivna, totpen sorn hade små öppna odlingslotter. Men dessa torpställen är.. nu

igenväxta med skog.

¡\.r 2008 brandhäjades dels ett ca 7 ha stoú område med hällmaústallskog i
natuneselvatets centrala clel, deis ett ornr'åde på några hundra kvadl'atmeter i
västra delen av naturleservatet. Bland är en viklig störningsfaktor i land-

,Ø t+



L,¡iNs STYREI,SEN
\'.ÃsTnÀ GöTÀLÁNDS LÀN

6av34

lìörslagtillbeslut Diarienuurme¡
2012-08-31 s11-14687-2007

friiuftslivet och dot flruls flera fiua

Sida
6(e)

skapet. Vid branden dödacles eller skadacles många träd. Brandflilten utgör
nu el1 viktig insekts- och fågelmiljö.

Frihtftsliv

Området tu äverì uppsÌGttat av det röt'liga
stigar och vaudtingsledet' genom omtådet

B eby g gels e o ch anl àgg nin gar

Planeringsbakgrund

I omr'ådet, i anslutning lill sjön Stora Omrahålen, fini,s en linbana, en glill¡
plats samt ög1or för klättring på en bergssida. ,.,

Ên nrei utft)rlig beskrivning av området lämnas i sk itrapu¡tênl:ì:,, , ,

Iliftsinlressen m.m, .:::. .:.::.. ì,'ì; ,
Reservatet liggel inom riksintresse för fiiluftslivet FRO3 Göta kanal

Tiveden
.:::ìì:: 

.,, . ..,.,,.,,

Ko n t nunal ö ve rsikl sp lan
Beslutet överensslärùi¡el med inteiìiiqnerna i översiktspìanen för Karlsborgs

kor¡rnun.
.'.:

BqfinÍligtontådess@44,::.
o+ria;1,9+frttts inte"ã') iìåþot befìntligt områdesskvdd'

.. ...:
Arcriqlets handläggning

Den sôÈl{a delen av området ulpekades som lämpligt för formeilt skydd i
samband ired regeringens uppdrag till Natulvårdsverket 2002-06-13 atl ge-

nomföra en natruvä'desbedörrring av all statlig skogsmai'k
(ld200212121n:la). Däefter har viss gränsjusterirg giorts efter förankring

med Sveaskog AB. Nalurvåtclsvelket har köpt berörd del av ornrådet från

Sveasl<og AB. Fastighetsbiidning pågår for clen mark som tidigare ägdes av

Sveaskog AB.

I sarnband rned inventeríngsarbete och kontakter rned Sveaskog under 2008

fiamkom att skogsområdet med höga naturvätden även omfattar flera av de

privatägda fastigheter sour ligger nolr orn Sveaskogs f.d' mark. I området

Yttersjön-I(r'oks.j ön-Slättsj ön. Berörda fastighetsägate kontaktades där'för av

Länsslyrelsen för sanrråd om iämpliga avgr'änsningar m.m. Förslaget till
natulleservat hal efter geuomfötda samråd med privata markägare utökafs

ned ca. 55 ha.

Länsstyrelsen har även haft en cliskussion med l(arlsborgs Turism AB som

ä' huvudr¡au för clen linbana, glillplats samt öglor för kIättling sorn finns

vicl Stora Onnahålan. Kat'lsborgs Turism AB hal' meddelat att man tillsvi-
dale avser att behålla anläggningama. I(arlsborgs Turism AB hacle ett ar-

.4+
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rendeavtal med tidigart fastighetsägaren Sveaskog AB ÍÌir anläggningarna.

Ðtt nytt arteneavtal måste dåirför teclfias üed staten.

Länsstyrelsen fÌjr även en dialog med l(arlsborgs kommun, I(arlsborgs Tur'-

ism AB och Granviks Byalag otn ven/vilka som är' och./ellel i fi:amliden ska

vara ansvarig för skötscln av de olika vandringsleder som delvis går genom

natuüesewatetet. Det gäller fränrst "G¡anviksleden" samt "Torp- och I(ul-
turrniljövandringen" nou om Kroksjön och Slättsjön.

Sarntliga ber'örcla malk- och sakägare har ftir elagfs enlîgt24 $ Ítirordningerl , "

om områdessl<ydd eriligt miljöbalken m.m. att )ttrâ sig över ftirslag till be=.'

slut med fcjresk'iftel och skötselplari. '.,

..:..:.:,. \ii:..
FörsIagettillnatuueseIvatha1.IemitteratstillKaris.bo'c'l.9fñ,,l,lÌ9h
Sl<ogsstyrelsen. t.:,.,,.. il'' 

_ 
'1 ''r..

Granviks Byalag, Naturskyddsför'eningen i l(arlsborg,'S.lerabðrgs äâtur-
skyddsföreling, Fliluft sfiämjandet l(ar lsborg; LRÞ- Skatabpry, Västelgöt-
larids ornitologiska Ítirening, Billingens l(-l-QÍgfklubb och lèifPettersson
Tibro har fått för'slaget för känned-cilù och'eventuellt yttrarrde.

\ìi 1'.. . .:::: .

Hiltills (2012-08¡3I)Lar civercnsiiör,nmelser om intr'ångselsättning, marft-
b¡e och/eller köþ'gions med i 0 av'ttifalt 12 þrivata fastigheter. En fastighet

ha¡ för'vävafs av Låinsstyrèlsens jordfónd (staten). Förhandling om elsä1t-

ning pågår' beträffande de tv,{ återstående fastighetenta.
'i. 

r .:: 
':

Skâlcn,föf L¿inssfyrelsens beslut

Natriti$servatet har höga biologiska bevarandevärden främst genom att sko-
gen ¿ir'frilhållandevis gatnmal tned en stor andel grova tr'äd och relativt gott

om dödìed. I ornr'ådets brantat'e bergspartier ftnns lodytor och blockterräng,
ofta med döcl ved. När skogsbruket upphör i cle delar som forffarande är

påvelkade av skogsbruk konrmel omr'ådets nafut'skogskvalitefer att fölstär-
kas. Brandftilten har bidragit till att höja områdets naturvärden. Området äl'

även ett viktigt kämomr'åde för' tjäder.

Miljömål
Natuü'eservatet ufgör ett led i atbetet med att uppnå de av riksdagen autagna

miljömålcn Levancle skogat', Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt
växt- och djurlir'.

Intresseprövning
Med hänsyr till onlrådets våilden och ltatuneservatets syften komrner på-

gående mark- och vattenanvändning att avsevfut försr'åtas. Länsstyrelsen

bedömer att områclets värden bäst ges etf långsiktigt skydd genom bildande
av natùrreseruat. Föreslaifterna Zil anpassade till natulreselvatets syftcn och

värden. De är fiämst avsedcla att begtänsa skador på mat'k samt växt- och

djurliv. Vid en avvâgning mellan enslcilda och allmänna intressen i eniighet

,/1 q^
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med 7 kap 25 $ miljöbalken fimer Länsslyrelsen att föl eslcriftema inte går

Iängle äu vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Hu shål In.in gsb est cimtne ls e r
Natru'r'eservatsbildningen ár förenlig necl hushållningsbestärnmelserna för
mark- och valtenornrådeir enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för
olll åclet gällande över-siktsplanen.

Konsekvensufredning
I enlighet rned vad sorn sägs i 4 och 5 $$ ftirordningen (2007:1244) om kg¡¡:',..,,,.::

sekvensutredning vicl regelgivning, beclörnel Lânsstyrelsen att de Ítireslagpp .i

ordningsfüreslcrifterna enligl T kap. 30 $ MB (föreskiift C.1-C,6) irnebär så ;

begr'änsade koslnaclsraässiga och andta konsekvenser att det sakrias skäl för- .

konsekvensrttt.edningavregelgivning'..i...i
' ¡:ì'

upplysningar 
' 
'1,¡, i.,.1 

,, ,.,,1 
" '

Dispens fi'ån föreslvifrerna m.m. i.l. ....., :,,,,,,,t,,,, 'r'
Om det firurs såirskilda skäl får' Lâ¡r-sstyrelsen inédgè dispens fr'ån ftiresklif-
terna ÍÌir natuueservatel. Disperi's får dock irltç lälihas för åtgtuder som stli-
der rnot syftet med.nâtuueservatel,¡Qrn det finirs symrerliga skäl far L2ins-

stylelsen helt eller 'delvis.upphäva beslutet om natulreservatet (7 kap 7 $
mrliiihall(en).

.'.:::
I.\ragnvlrEe ...., ..

Alla virkessortiment inkl. þrenar och toppar (GROT) som tas ut ur området
medsôd av föreskrifter och skötseþlan tillfaller staten.

Insehsäigrepp
Det ansvar som rnarkägaren har enligt 29 $ skogsvårdslagen kommet' efter
naturreservatsbildningen att vara statens ansvat.

Annan lagstiftning gtiller som ranligt

Vid sidan av föreskriflelna ftir natuueservatet gällel annan lagstif,ning som

vanligt. Lagar och föreskrifter som bedörns vat'a av särskild betydelse föt att
syftet med natuüeselvatet ska uppnås ä t.ex. följande:

o Regler on körning i tertâng i lerrängkörningslagen och teträngkörnings-
för'ordningen.

. Regler om fridlysning av växter och djur i rniljöbalken och artskydds-
förordningen.

För v alt ar e o c h förv altnin gs upp gift er

" Förvaltare är Lärisstyrelsen i Västl'a Götalands län.
o Natureselvatets grárser mät'ks ut i tefl'ängen geuom förvaltarens föisorg

enligt anvisningal av Natur-vår'dsverket.

z,//
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c Förvaltniugen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länssty-

lelsen. Skcitseiplanon ska ligga till gtund för naturieselvatets skötsel och

ska vid behov revideras.
. Granviksleden resp. Totp- och klrlturvandringen undelhålls av denL/de

som är huvudman för resp. leci

i:

Ø Jsr,
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ÖvTRSIKTSKAR.TA
Naturreservatet Stora Fjället

Karlsborgs kommun
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LiiNssîY¡rELsEN
yJisTRÄ CöTALÀNDS LAN

Örjan Nilssou
Naturvårdsenheten

010-224 51 67
076-129 80 10

o{ar.r.nilsson@lansstyrelsen. se

$kötselplan för natu rreservatet

0501,60 50 00
(v¿ixel)
0501-60 54 40 (fax)

nâturvard.vast¡agolaland@lansstyrelsen,se
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lnledning
Skötselplanen beskrivet vacl sot:r ska göras i naturreservatet, när och lrrlr

ofta det ska göras. Den fastställel också vacl sorn åù'viktigast att göra oln

reservatsfürvaltaren, d.v.s. deir sont är ansvarig föt natull eservatets sl(ötsel,

behör,er plioritera. Fölutour r-eservatsförvaltat en väuciet sig skötselplaneti

till markägarna och anclra inttessenter.

Naful'reservatets syÍÌen styr vilka .ûôreskrifler (reglel) som gäller i naturre-

servatet och ifall skötsel behövs föl att syftena med natuü€sel'vatef ska

kurura uppfyllas.

Länssfyrelseu har ett övergdpande ansval föt' att statligt bildade,,naturreser'-

vât sköts. Länsstyrelsen hat också ausvar für tillsynen i statligâ,ùa$lreser-

vat. Förvaltlringen kan över'låtas till andra, t.ex. Västktrststjiielseiìllle1 clen

kommun där natu eservatet är beläget. Då praktiska skötsê.låtgiildcrnâ ut

förs oflast av markägaÌe, atrendatoret', el1trep1e11ör9ÅtJl.el andr4 s9m föt val-

taren har skötselavtal med' i-,. .:,.,- .i".r.-,,, .,,1 i;,.,',,:''!ii
i .. .: ,'. ; :.::

Skötselplanen är'r.rppclelad i två delar; A oc11,p, Den,för'st¿i delen ä'.. en be-

skrivande del. D2ir a¡ges l¡land anrrat rlatulréÈe¡vatets syftcn och vilka natur-

och bevarandevärden iom finns i natutieqglvatet, De¡r andla delen av sköt-

selplanen beskrivet natuueservatets beval'a¡dçm{l óclt hur natulresel'vatet

ska skötas. ;iil.ìi ';::','':.,r" ' 
.;

'i: .,..ri"
': tt'ill 

1'ìi:;ii
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LÀNSSTYRELSEN
vÄsTRA çöTÁLANDS I,¡.N

DEL A * BESKRIVNING

1. Syfte

Syftet rlled natun'eservatet ät att:
. bevara och utveclda natur:väl'clerì krìutna till gamla hälhnatl$tallskogal.
. bevara och utveckla vär'den knutna tiil övriga åldriga batrskogar.
. bevara lampliga livsmiljöer och spelplatser f<il tjäder'
. 1i'iluftsiiv sorn gruudat'sig på allernausrätten skâ kunna bedrivas i hela

naturLeservalet, och besölcaren ska kuma se och uppleva ouiråclels ty-
piska Jivsrnilj0er' och artcr'. 

,,:,.. , .

Syftet ska tr-yggas genon att: :' iiì:rt,

. ballskogen i¿ùlnas huvudsakligen till fü utveckling, ms4 rlalyilgr.ds-''
blinniug lcan bli akttlell. t: ,: t :i

¡ stigar rnarkeras ryclligt. ,í't''ì''iìi',t:il . i:li';."' ,.i
. viss röjning av intlängande glan kat'slçe ftir a¡i bevâia tjaìlersþe1þlatser.

. erìstaka t'äd som holar skacla lämnihgãî:sorn husgrurldèr'och stenmul'ar

1as bofi' 
..:rr.

..''.'

2'I}esl<rivningavområdeti'.:'i.
2.1 Uppgifter on'r natrn'eseru.-q=äl' . ..t:

:itora I',râUel

206,9'ha, varav vattetr 7,0 ha

9.Þ 0c, 9H 0f
'Ñatr-u'resen'atet åir beläget ca 8 km nou om
I(arlsborg och ca. 1,5 km västet' om Vättetn.
Västra Götalancl
Karlsborg
Undenäs
Länsstyrelsen i Väslla Götalancls 1än

2031,229
Nalnlgeog::afisk region: 23, Skogslanclskapet i'i'iveden-Tylöskogen-

Kolmården,
Typindelnirrg Lirnnisk ekoregion 4 Syclöst, söder om non-
enlìgt vattenãìrekti'r,et: lanclsgtäusen, inom vattencfelaren till Östelsjöu,

under 200 rri.ö.h.

Namn: ,. .:
Beslutsdatum ': 

r' ."

¡\real: .,,:,:,,.,,. ,',
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Tabetl 1: Markslag och naturtyper som ska rapporteras till Naturvårdsverket. Må-

larealerna ár de sóm fdrväntas efter eventuella restaurerings' och skötselåtgärder'
1 Kartering av skyddade områden (KNAS), (Naturvårdsverket 2003)
6 Bedömningsgrunderför miljökvalitet (Naturvårdsverket'1999)

_..i .; 'rrlirì:: r:. ,. :;,'

2.2 l!þan be.iþitminþ ai området

StöLa fiãÍtp................1'àr ett stort ba 'skogsområcle i Karlsbolgs kommun. Reselvatel

âr beläget l;5 lcî v¿ister om Vãtterns stl:and, på väsûa sidan liksväg 49. To-
pografin kari bëSl<íívas sorn starkt kr,rpelad. I reselvatet ä' höjclskillnaden

sorn mest ca ?5 m. med högsta punkt irå själva Stola Fi ällets topp ca. 2i 5

m.ö.h. l,ägsta punkt i reservatet är Yttersj ötls yta, vilken ligger på ca. 140

m.ö.h. Fyra sjöar och två mindrc bäckal föt'ekommel i områclet.

.' 
'.,,:, 

j.

Tabell 2. Natura 2000-naturtyper som finnq¡om omr:ådet. þeJÞ..ei¡ nalu¡]ypêi som

är värdefulla att bevara i ett europeiskt peçSpektiv och som'f¡nñÞ i¡tÞekái]e'i EU:s

art- och hab'tatd¡rekt¡v. I första kotumnen ánges.oagens áigelei ocn i den andra

kolumnen de målarealer som förväntas efter eventùeJla reütäuierings- och skÖt-

selåtgärder. ..,l.,',,,.- 1a? 
..

"Av EU prior¡terad naturtyp "

Stora Fjället liggel i uatnrgeogt'afisk i'egion 23, Skogslandskapet i Tiveden

Tylöskogen-l(ohnår'den soln är- en ritpräg1ad barrskogsbygcl. Vintrarna är

svalal'e ä1 i omgivande regioner, utedau nedelbörden är något stöl're än ge-

nomsnittet för clemra del av landet. Vegetationsperiodeu âr ca 180 dagar. I
I(arlsborg, ca l0 km södetut, är'varnaste rnåuadenjuli, i6,0" C och åçets

kallaste månad ä'febluali rrred -3,4o C. i l{allsborg är årsnedelbörden 645

mn (kouigelacle värden), enligt slatislik 1Ìån SMHI.

Markslaq och Naturfvp Areal år 2008 (ha) Målareal (ha)

Barrskog:
Granskogl
Tallskogl
Rârrhlândsl

'186,6

20,6
55,4

110,6

195,3
20,6
55,4
119,3

Sumpskogi
Rarrcr rmnqknol 2,8 2,8

Hvooel: 7,8 0

sjö":
7,0 ..,.:7,0

Annan mark:
Torpmifjö
ónnen oräsmark

2,7
1,8
0.9

Kod
,r":.r:

Natura 2000:hâbitalj.:T;.
Areal âr 2008

/hal
Målareal

(ha)

3160 Dysfofa sjöa¡,:i)ch småvät!ç¡ 7,0 7,4

9010- Vàstlig taiga I ::. .t)' 60,5 195,3

91D0- 2,8 2,8
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2.3 |listorilk och nuvcu'ctnde nxarlç- oclx valtena¡ntind¡ting

Ornråclet har \¡aÍit beskogat länge. Häraclskartan ftån slutet av 1800-talet

visal att så gott sonr all urat{< var fäckt av ba skog inoln lsservatets grällser.

Urdanlaget är någla ganrla to4r/backstugor sonl hade srnå öppna ocllings-
rl arl<er.

{l;c ..

;.*i- \ u

,i.;?J

i..-. , . ..
' 
¡^t.B

+'à
ì1'
.t
l¿¡
:'c
i\

?ì

à,1.
!.'I

¡.
;iL
'iii

'ï

I !''').
-.t \'.,.'\i

2. 4 O nu" ådel:s b evar a nd evcirde n

Stora {ällets bcvarandevät'cieu är frámst knutna till de åiclriga bauskogar-na,

liuvuclsakligen hällnarkstallskogar. Området är ett viktigt kämonlråde för'

däder'. Onr'ådet är' även uppskattat av clet rörliga 1ì'ilLlftslivet och geuonrkor'-

sas av flera fina stigar och vandringsledcr. På några platser lángs stigarna

fin¡rs kultLu'historiska lämningal i foltn av gamla, nu ör'ergiura, totpställen

2.4.1 Biologiska b evarandevärden
De biologiska bevarandevärdelra i or¡råclet är' stora i clessa batrskogar på

tona till füska mat'ker. Inslag av fuktigale tnatk tnecl små våtnarl<savsnitt

förekomrncr. De gamla fina tallskogarna på hällmar:ker hyser stora natur-
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värden lned för'ekourster av gamla grova tallat, solbelyst död ved sonr är en

viktig insektsmitjö och fina dädelmiljöer". Eftersotn skogen på sina ställen

har nått en ansenlig åldei, och clärmecl har gocl föt'ekornst av död ved, iblzurcl

âven i glova clirnensioner', har en fin ntossflora Lltvecklats. I{otacle och röd-

listade a¡ter som vedtrapptnossa,I nastrophyllunt helleriantttn, blåsåicks-

tttossa Calypogeia arurea, samt stubbttådstì1ossa, Cephalozia catenLtlctla,

växel i omr'ådet. Spt'ift i hela omr'åclet, även i mecìelåldels grandominerad

och tydligt blr,rkad slrog, förekomrner gamia grova tallar och eustaka gatnla,

glova bj örkar och aspar. I ottrr'ådet som helhet föt'ekornmel sparsatnt andla

lövträd såsom klibbal, oxel och röun.

Efter att ett ca 5 ha stort omr'åcte hälhnalkstallskog braun år (2008) så haL

ytterligare intressanta niljöer bildats. I}'and hal i alla tider valit en viktig
störningsfaktor i landskapet. Tall är en otganisrrr sotn är anpassad att ínte

bara klara av bränclel bâttle än måuga andra tråid, utan faktiskl ócl<så gynnas

av bland. Dessutom får dessa överlevande, brandskadade tallar', iriii de se-

narc dö1, en speciellt hár'clig ved och kan stå kvar' í många tr: Och riteg¡a e¡
viktig insekls- och fågehniljö. 

a .:,,..r.. 

" ' ir,,i ,it 
, 

,....,i,

Om/när speciellt infressanta fyncl av br4iîdgyntrade olganis¡1ér göi's.iÌStola

Fjäìlet, och/eller ntu erfarenheten ar nâtuivårdsbl'¿iniingaiJìäî ökat, kan
fì'amtida naturvår'clsbt'änninga.r diskuteras f$ji'p¡¡jddst;" r'rr

...,i),,. li''';,,,,....

Stora Fjället är en fin biotop för tjadbr. Tjàdcr kraver flcra olika faktorer i
sin nänniljö, bl.a. tillgång till oli&a $per.av fé-da som irisekter, bär', stauar'

ocir tallbaru. Delta imebär att$jâdern krär'er flela olika slag av natultypel';
tallskog, solbelysta,glânror, Ûïá¡atstactó saint små våtmarker'.

I aþe 3. FOreKOmSt aV.'
. signalarte¡ (S), artér som aäVänds för att lokalisera och urskilja skogar med

iroìga näiúrvaioeri iskogsstyìèlsen, Nitare 20oo)
. rödliôiade a-rter uppdèlede elligt Artdatabankens kategorier: FÖrsvunnen (RE)ì

Akut þotad (cR); staikt hotad (EN); Sårbar (VU); Missgynnad (NT); Kunskaps-

' br¡st (DP); (Gärdefors 2005)
. artei {AGÞ) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgárdsprogram för hotade

arter \,..\. .... arter (EU) som'är l¡stade ¡ EUs fágeldirektiv (direktiv 791409/ÊEG) annex 'loch

art- och habitatdirektiv (direkt¡v 92/43/EÊG) annex 2 och 4

Art
Kate-
gori

Skötseldelom-
râde

lnvente-
rings-
datum

Källa/
upp-
gifts-
läm-
nare

Mossor
Vedtrappmossa, An astroph yI u m
heller¡anum
Skogstrappmossa, An astro phyll u m
michaLtxi¡
StoÍ revmossa, Bazzania trilobata
BIå säckmossa, Calypoge¡ga

NT

NT

ù
S

1.1

1.1, 1.3
1.1

020711

080415

080416
020711

Lt-

UF

CF
OB

/ø
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Stubbtrådsmossa, Ceph aloz i a
catenulata
Bìåmossa, LeucobryLtm glaLlcum
Grov fjädermossa , Nec\era crispa
Lån gfl¡ksmossa, Nowell i a cLt rvifol i a
Kornknutmossa, Odo ntosch i sma
denudatun
Vågig sidenmossa, Plag iotheciu m
undulatum
Västìig hakmossa Rhyt¡d i ad elph u s
Ioreus
Krusig ulota, Ulota cr¡spa

S

ò
S
c
S

S

1.1

1.1,1.3
1.1
1.1, 1 .3, 1.5, 3.2
1,1, 1,3, 1.5

1.1,1.3, 1.5

1.1

1.1

020711

029911
020711
080416
080416

020711

020711

020911

OB

CF
OB
r\È

UT

tr l-

CF

Lavar
Glansfláck, Arfhon i a spadicea
Ror allav, Sp h a e ro ph o ru s g I o bos u s

s
e

1.1,1.3 02a711
020771

OB
OB

Svampar
1 allticka P h e I I ¡ n u s p ¡ n i NT 9.90416

.:::::::.r.

cf,

Kärlväxter
Knàrot Goodyera repens
Kambr¿icken Blechnum spicant
Blåsippa, Hepatica nobilís
Grönpyrola, P y rola chlora n tha
l\4 issne, Cal/a palusfís
T allött, Monotropa hypopitys

NT
s ,j,l'i

S
C:.

s.,'
Ì',. ....r':r

'-ìi:,

.'',':il,

t.o
'ttr .1

1r9
lr3
t.o
t .,l

100208
,100208
080415
080415
020911
a20711

.BL

BL

tr t-
CF
OB

Fáglar -
\ërdet Tetrao u rog a I I u s
Tretålg hackspett Picoldes 

..
tr¡dactylus
Mindre hackspett; Dend ro:copos
mrnor ¡i

: 'i:

EU

:-.-:'.

NT,'

14,1.3
1.2

1.5

080416
090109

120816

Lt-
L.ON

PE

I n se kte r,r''
toiclia btinotata :

-: '.i.rrirlriì. .:--

'r,iirl.l,)..r NT 1.2 090901 TA

OB- Olå'Be
CF- Camill'å
L-ON Lars-(
TA Thomas
BL Benny LÖnn
PE Peter Ericsson
öN Örjan Nilsson

2.4.2 Geo.¡ etønskapliga bevarandevärclen
I11ga stora geovetenskapliga beva|ancler'äcien har'ùotelats i områclot' Mcn i
naluiîeservatot finns måuga blanter och klippor vilket bich'al till en storsla-

gerl topografi. I anslutning till två av sjöarna i omiådet finns itlpotlemnde
ocll brant stupancle loclytor'.

Samrolikt fürekon.ìmel stråk av rikate bergalter av en s1ällvis lite rikalc flora
att dörlla. Bergatten i omddet beslår'av grå till $dgrå gnejs som är relativt
svårvittrad och dâ ned nâli11gsfattig.

,,// <¿./

z:z ¿q'-
v
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2,4.3 Kulttuhistoliska bevalandevä'den
I reservatet fìuns fyra torplämrlingar. Dessa ät Gelstorp, Tingsjötorp, Dalen

och l(är..r'avaltra. Tãrpställena vittnat' om hur uran för sin övedevnad på

1800+alet, ocllade upp sl.nå områden av rnager skogsmark' Iclag firurs en

forpva'clt ing 
'red 

enbel ínformatio'sskyitar sorrl passerat tolpstállena. Gel-

stoìp och Dãlen är'helt igenvttxna med granskog, meclau de.andra 1vâ har

iiteãppen gräsmalk kvar:. Torpmiljöerna ska synliggöras och stigeu som

utgör: iorpvandringen ska tnarkeras tydligare, ävelr på karta'

2.4.4 Þ-riluft slivsvärclen
orrlrådet är ù.evligt atr vanclra i och det finns fler.a leder och stlgat redau

iclag. I den östra clelell av onrråclet fi.ån Yltersjön och söderut fìirbi stola

Or'ñahålan går en ciel av clen s.k. Granviksleclen som totâlt är' ca-5 lcm iång'

.::lii,lr:..

Från berget Stora Fjâllet, och aucl'a höj cler i områclet, hal män eìì {¡¡ Lrl¡it<t

över delar av Vättem. ì1'..,.1,,,,, ',,,tr:lìf!" 
¡,

:::::j:j::

I den norra cleleu av områclet, från Iftoksjötorp och ïäsluut för'bï:rlÍoksjön

och SlätLsjön går err del ou ¿*n t'lt Torpi o"¡it utturniiljöv3¡rch'ingen.sorn

totalt âr c; 6 Èl Iåg. Dessa båda leclcr är fi4q att vålja f<;r; cfeir som vill upp-

leva områclet, f<5lja*en rnärkt tecl och ta clel al några informationstavlor längs

vägen, ...:,.i;.:., "ì;iii',r,,,',l'' ...... i

I onrr.ådet fi''s även fleta 
'rir.rcìre 

stiga¡.söiiì bl.a.''tgår' fiån pa'ker:ingsplat-

serna vâster om Stora Ormahålan samt 4olr.om Stora Tingsjön Stigarna

passelar någt'a av ctç gamla 1ôrpstallena sóiir fìnns i omr'ådet' De stigar soln

eår. farbi foipställena mä{<s upP bch röjs.
''\li:j::'

1.,ärssty.elsen för.n:diulogi"il 1(àrlsborgs kornrnurr, i(a'lsborgs Turism

¡.n ocír Cnänriiks Bvalae õnr vcm/r,ilka sor¡ är ocl/ellcr i frarnticie' ska

,rara a,jsvaris fttr slétseä aii de olika 
'anclri'gsledcl' 

sot¡ delvis går' ge'om

nat'ireservaiei. Det gälle. främst "Gl'an'i[cslede'" samt "Torp- och Kultur-

'"ilj 
örr'ìdtl.lj 

:"' _-.

2.5 Ovrig bebijsetse och anlclggningctr

I omr'ådet fimis inga byggna<1er rnen i nolclöst gränsar naluuese¡vatet till
bebyggeisen i Krolajötorp. I ansiutning till sjöir Stora Ormaliålen, firurs

s"aáriiiaigaL" linba'a, en gr.illplats sa'rt öglor för klättring på eLr bet'gssicla'

I-Iuvuclmai fOr clessa anlàgg^iigar ät I(arlborgs T'risrn .48 i enlighet 
'recl

ett ticligare avtal med Sveaskog AB.

Det är för när.varall<le oklart onr a[lägguingarna, och fi'atnföralit linbanan,

ska behållas. Det förutsätter i så fall a1t ett nytt arrendeavtal tecklas mecl

staten.

#r+
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DEL B - SKOTSEL

3 Skötsel och bevarandclnål

3. t Lltgitn.g,ytunlrter vÌd indelttittg at, skòlselontråden oclt ttaÍur$tper

Skötselon-rråclena har delats in rred tanke på vilka målhabitat mau önskar

samt vilken skötsel som planeras.

Natunesorvatet tu ilclelat i f e skölselotirråclen mecl tillhömnde delområclen

Inclelningeu utgår'från skötsel ocli målhabitat. Skötselonuåclens avgräns-

ningar fi'atngår av bilaga 1. . ,:i,

,,t 
' .1,,':::r.ì;.

Sl<ötselområclena är:

Skötselområde Areal (ha)

1.1 55,ô

1.2

t.5 111 .5

1,4 'A

16 7.8

1.7 0,9
Surnma 198,1

1. Ilarrskog, med branclfÌilt oclr hygge .r,,:;,jì: "' '¡. ,,.t, ' i.

2, Vatterulilj o ,;: '",-.,.';' . rl.::'i' ..i,.,':

3, .l-orpniljö 
..t.1it,.r,,,. ,1:, ,i '"iri, 

',"i 
ii,¡:ltii:'"

' t iii t: ¡. ,ti

Inom varje skötselområde kan en eller flcra hatul typbr filrekomma. I skö1-

selområdena kan clet är,en firuras Natur".ê2000-äáIur:.typer'(se tabell 2). Na-

tûrtyperna och Natura 2000-naturtypèr'naç av-giän3l'ríngar: flarngår av bilaga

3 och 4. ,,,' '''r;:¡,ii1,1i'i"''""=

,.,,,,1:, ìi:: .::'r 
:

3. 2 utgtrngspunktet',for bevaiaù4gmtil'ì'

::'- -::::ii':jì:"ì" ' 
'ì: i':;:'::::t

tlppföljningsbara bevalandêilål skäias fram fbr att ulvàdera si(ötseln inotn

natLrncservâtèt. Mei'.detal jerade bevaranclemål ska fortnuleras med utgångs-

punkt fiån de beskliva¡de rnåÍ som atlges uncler respektive skötselområcle.

i)cssa.mål kornplettclas âiit eftelsom ny kunskap tillkornmer. Målen är'av-

sedcla âÉ frrngera som íLtdikatoler vicl clet kornrnande uppftiljningsarbetel,

,r,, 
-._,,,,-,,.r,,

3.i Slr<;tsetonûûden med tnål och åtg(irder

Skötselområde 1

,4 1a

øZ'r4"



Natur-typ Areal år 2008 (ha) Målarêal (ha)

Aldriq barrskog 172,4 195,3

Bârrsumoskoq 2,8

Ynore barrskoq 14,2 0

Hvdqe 0

Öppen qräsmark 0,9 0

2012-08-31 22 av 34
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Beskrivnirtg: '', i,^.
Skötsclomrãder består' av balrskog som till stör'sta clelctr hai'en hbg ålclg¡

med höga naluïvärdcn. Även mincùc ytor rncd yngre barrskpg, brandlìilt '

samt hy;gen ingår i skötselornråclet, efletsonr sköt9e.l;ocþ rirålhqþitat'övei-

cnssta'¡üeL. Spì'itt i hcla otnr'ådet lör'ekqtrrmel gamta oc¡'I.¿intiCgil C19y1 
.

cxemplar av lalI saurr c' del lövträcl, frlrq1st björk ocliãs]i¡en aven l<Iil¡bal,

oxel och rönn. Genom skötselornråclet gâi flera leder''och $tigar'

När <le öppna y4oma i skötselornr'åde. I vä¡el igen;(koì¡rner granen att do-

minera pa*cle ñ.iska marker.'a nreda¡¡ilallen.ilornrnêr ha stölre konk'uetts-

ktaft på de to'are häll'rarkspar¡ienia; Unàef igcnväxningspe.ioden kotnmer

inslaËet av biör'k, asp, r'ölrn ochilöiligerr e¡siaka andla lövträd att vara

ganslä stort. Dessaiøctstag kor¡n1e¡'att fiirrlas med även i den mogna sko-

ien langt in i fi.amricle¡, mã4 gran çh.tall kornmer. efterhand art dorni'era. I

skötselom ådc 1'finnS 
'sonlhèlhet firìa tjädclbiotoper'

;
Dclontrådb 1..1 ar årdilga lrat;rSì,ngu, sont uppnått cle kvaliteter som lc1ävs

frir att irnofvlla*riterìefua fOr Natura 2006-habitatet v¿istlig taiga. I)e ät' hu-

ut,¿troLiiÈ"" tátLsioear. på hâllmar.k, där- det förutom Iall även ftirekommer'

instas aiibìörk. ot n o.lt r'ömr. Buskskikfef är' tämligen glest och utgörs av

"n. 
t ì'o¡..n Uf itãnligtvis täckt av r.enlavar och fönsterlavat sarnt ofta äve'

linson. Död ìd'îörõkomlrler stäiivis r.ikligt ooh merpal'te11 av cle' är solbe-

lyi; e1t viktigi habitat för 
'rånga 

ve¿levande i'sekter. Ett lilet avs'itt av

aaiig g.antLg i söcL'a clelen av resell'atet har förekotnst av vedtrappmossa,

Analtiophyllzrit hellerìaruntt, ('trT) en rödlistacl at t som kr'ävel grov död

bauvedìch slcog sorn har var-it orör'd under en lång ticl'

Delomrëtcle 1.2 ar etÍ ca 5 ha stoÍ område av hállnralkstallskog på sjåilva

Stola Fjällef som bLann tlnclel'2008' Det var en kraftig brand so1ìl tog bort

det mesta av vegetationen. En hel clel tall står dock kvar. þ'lela av clessa är

dock krafligt påverkacle, vilket inneb¿il' att flel träd komlrrel. att dö inom clen

när.'rsta fi.ainticlen, Detla in'ebár nya 
'röjlighete. 

bl.a. für'en stot uräugd

insekter och svarnpar och på clen br'ânda malken kan rlan förv¿hta sig ett

ì-rppsvi'g a' branclgyruracìã käl'lr'äxter och svampar under de 
'är'maste 

åren'

Efi"r brincterl har.. bl.a. bl'anclgynnacl svamp noterats i området, t ex' stybb-

Natura 2000-naturtvp Areal år 2008 (ha) Màlareal (ha)

9010 Västlio ia¡oa 60,9 I OÃ 2

?,8

4tv
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sktrl, Geopyxis carbonaricr, sonì är en liten skålsvarnp, tänrligen alhì1änt

förekornmande i lanclet på br'ända fläclcar i balrskog. Áven rotr¡ulkla
Iiltizina undt. ata, eu något miuclre allrrlän art, och toppmutkla Morchella

eldltt,har note:rals efler bl anclen.

Delont,åde /.-3 är.stora områrlen av bauskogar sorn inour eit snar fiamtid

komrner.att uppfylla kriter.ierna för.västlig taiga. 'frots att dessa delomrâden

har var.it fijr.etnãl für skogsbruk tidigar.e, har tr:ädelr er.r stor sprid'ing i åldrar

och altsalnmansättning samt en god tillgång på döcl vecl' Vissa delar bä¡

ryclligare spår av skogiblulc nrecl ett tner enhetligt uädskikt, meclan ancha ät

m". ttan¿å¿". Idag består. det ge*omgåe'de täta trädsldktet av omr'äxlancle

tall-, grarr- samt blanclacl barskog. Inslag av lör4räd sorn römr, björk och

enstaka el< och lönn förekommer i omtåclet.

Matkeir âr' ß'islc till fuktig. Buskskiktet ¿ir glest och utgö1's av bÍâkved sârnt

enstaka en. Marken täckõ i de flesta cfolâr av lllossot' mecl iislag'àï gräs och

bkibåirsris på fi.isk mark. Lärgs den bäck sonr riruret' genorfireselválets ôsha

clel, för'elcornmel en hel clel grov clöd ved. llär växer'bl a sigriàlá.i{feh"skogs^-

tla¡rpmossa, l ras t r ophl,Il t ui nù chazr.tii, (l'iT) som laziver' ¡og ocþ i ärlrliuft-
fuktìgnd. óc,r signaierar barrnafulslcog hgd höga.natuïtäriden Äyçri'blå-

sippa"årer'fiuns hãr', vilkcn lyder på att ilct firms strålt av rikäre belgaltcl i
lnal'lten' 

' .,,, .

Åven i cletta område, i cie' västr-a dqlôn, Iiar det biülrnif lurcler 2008, tnen en

mincü.e yta hal blivit påverkad. DesSUtom var, denna brarlci ínte lika intensiv

son clen pâ hällnlalken i oinïêde i.2, utan svedde huvuclsal<1igen bara 1na1'-

ken. ¡:i,:, ,,ir'ì,::\ "Ì

I södla clelen av onufdet fidf;$ "iËà*."f drivningsvág, som angränsancle

malkägare får'fortsätta att anv¿ind¿ì fbr skogsblukets behor''
1

.'

Deton¡iåde J.4.,¿ir. en imal,raiì<ì av tallsumpsl(og I'tlt Yttel'sjö', sar't eft litet

o'otâ.ié nort.oin'Slansìon. Tr'ädskiktet runt Yttersj ön är huvudsakligen ne-
clclålders,och förLttomiall fötekommel'även en hel del björ'k sarnt lite gran

o.l, .nstajiäli.ii.lr¡ Skvatlram täcker malken, där även ett bottenskikl av vit-

niossor förekò'i11üer.

Under seirare år hat bär'er etablerat sig i Yttersjön, och de har ÍÌillt stora

niängcler mecl lövträd, frärnst björ'k, i sh'anclskogen ruul sjön' iJävern utgöI

en na:1ur1ig störningsregim och biclrar till skogens natur'liga clynamik'

Norr.om slättsjön är trädskiktet huvudsakligen glest vzixande lågvuxen tall

mecl enstaka bjbrk- och gra,i'slag. Död ved förekommer i fo'n av fall'a
gra'ar. Sk'attiam, stalTalter och vitmossor- täcke' nta'keu. F'n stigsli'ga gåt'

rrurt sj ön.

Delontrðtde 1. 5 ät' yngle till medelålders barrskogsavsnitl sotn fu tärnligeu

ho[rogena i träclskiktet ocl-r som ha:: en lelativt lång tid till att nå klasse¡r

vastliãtaiga. De kotnmer. att göra det i ett iångt pe|spektir, (flera hrurdl'a år)

la
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om cle fäi'utvecklas fütt ocli utgö1'â fölställmingsytor tiil de finare ollrå-
dena.

Delonu'åde 1. ó består' av fyra ytol mecl þggen som ur arronderitlgssynpÙnkt

irrgår- i rraturreservatet. Det stölsfa hygget, pä ca 4,5 ha' ligger sydr'äst om

StZttts¡On. I-Iär stfu endast eustaka tallar kvar" De övriga tre är minclre hyg-

gen. Þå hyggena har plantering irrte genotnfötts utan självföryngring sker

ilecl fLamsi ia1l, gran och björ'k. Dessa ornåden hat lång tid till att bli natur-

skog igen, rnen komnreL att nå dit så småningom.

Delområdc L7 dr enliten f.d. åker, san-rt eu kantzon mellan åkem och berg-

brauteu, i anslutning till bebyggelsen söder om l(roksjötorp' lclag til delorn-

r-åclet en gräsmar.k sonr håller på att vZtxa igen nrecl iör,tr äcl och gran. I)elorn-

råclet har fr'ämst tagits tned i natut'reselvatet ul a onderingssynp..¡grkt'

Bevaral'Lde'rål: ''l:' 
' 'Ii ,',

All skog, sor¡ ilrte âr sumpskog, skall utvecklas till garum{.lskog ocì1på siJ<t

kunna klassas sonl västlig taiga. Omt'åclet ska ha g9.q...,tl, gåttg pi ganila tu.åid

oclr clöd ved och vara en fin tjädelbiotop- !)' "al',,:. ,,, , '--'ì, , ¡ii1';

.¡i.,:, i¡¡r ..; ":;i:¡r; i i!'.iil' ')'

GynDsarÌrf lillstånd för cietta område ar'aÍtr.;.,...¡. i::,,....i
¡ arealen västlig taiga, 9010, ska vara 195,3 ha' .' :

. a¡caleu skogbcvuxett nryr, 91D0, ska vará?,8'ha.

lì. -...,, ii:::i.jil,l: 1 ..Engångsåtgärder: .r1,i 
' 1.::::.::::.:: ''llì'

o För närt,arande inga å.1gâìder. På¡ill'lian clet bli aktnellt med kon-

trollerad naû¡¡yårdsbîárìnt4g i nådiá delomr'åden.

,:.:.'.:,. ...., r. , ,. - 
' 

iì'.r!','... ';'

Undelhål1såtgärder':,
. På de platsei,ctär tjädè¡.Sþel förekommer bör uppföljning ske av tjä-

.derspelet sami o¡1 nflg6n "folgraning" och för'tähring av skogen sket"

Skogeir på rj äderspelÞlatser:ua böt ha en viss geuornsikt fcir att vara
'.... ::. i.. .,..,.op1ipàla för tjäcler. De åtgärder som kan bli aktuella åir röjning, av

fiaìnflijrallt yngre invåixande gtan.
'''i':: 

't
. I håincl9lse av spontall skogsbrancl ska brandbekZimpningen iruiktas

på att iörhinclra splidning till bebyggelsen och skogarna utanför na-

î,ur"s".uut"t. Orn cfet vid bratldtillfÌillet inte bedöms filnas någon

sådan risk ska foljaktligcn bl'anden i naturreservatet inte bekämpas'

r\nleclningen lill detta ä1' att skogsbland ät' en natr-rrlig del i ganr-

tnelskogat nas utveckling.

þ't+-
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Skötselområde 2

Skötselområde Areal (ha)

2 7,0

Summa 7,0

lìcskrivning: 'i .,.,, ., 
' i-: 

r

Skötselormådet består av cle fyra sjöar som förekon:,nç; í nàltúie,sÞivateti

Dcssa är tärnligen näringsfaniga oCh nrrrt strändelÍra v¿ixer en hel,del vit
mossor. Västsiclan av K|oksjö är cn br'än{ lodytá solri slupal'lätl nel i sjön

Stola O¡rnahålans östsicla stupar även den'bì'ant nel ivaftnei.

Bevaranclelnål: .,...i:'' ' "'tl,,.iti,:,,,.,

Skötseloluåclet ska ntgöras av orör'da siöatmed û1i'îtveckiing.
¿:ltr.. -:::..)::':' ' .-

Gymsamt lillstfuid i områctet ifþôb ir art.. . .,":-' .- ut=oi.n aysti.'o,,rþ s¡ tlarl ô(i, ìrnåvatten, 3 1 6 0, ska vara 7,0 ha.

Engängsàtg¿ilcter:
lrìga i

\ì l !:.'

SkõtselornråiÌe ii

I
il:::ì'r

Undei:hållsåtgärdcL:
Inoä t. ...r:1'

.ii.: 
:.:1.

\.,,.,¡.

Skötselområde Areat (ha)

3.1 0,4

é.¿ 0,5
0,6

3.4 0,3

Summa 1.8

Natu rtvD Areal år 2008 (ha) Målareal (ha)

siö 7,0 7,0

Natura 2000-naturtvp Areal år 2008 (ha) Målareal (ha)

3160 Dvstrofa siöar och småvalten 7,0 7,0

Naturtyp Areal år 2008 (hal Målareal (ha)

Öppen torpmiliö 0,3 1,8

loenvuxen toromiliö 1,5 0



2012-08-31 26 av 34

Sida
15(18)

LÄNSSTYRELSEN
vJisTnA GOTAL¡\NDS LÄN

ISeslaivning:
Skötselomr'ådet utgörs av lZin-rningal' av gâ1r1a torprìlilj öer/baclßtr'rgor' Fyra

olika torplänningat i ormrâdet finns. 'I.vå av clessa, Getstop (3 1) och Dalen

(3.3), är' irelt öveivuxna av glanskog. De andta tr'å Tingsjötory (3'2) samt,
Iìariavaltr.a (3.4) är.i'te f'llt så igenvux'a, utân där fi'ns fortfar:ande en clel

öppon gräsmal'k kt,at. En uralkeracl torpvandling mccl stig och skyltar finns

úif clessa, men en uppr:ustning behövs. Dessntom bör torplärnnirigalna syn-

liggöras genolrr alt d;11 clel inväxancle grauar och andla träd, tas bort' De träd

rJÃ ; mÃn nund bör tas bolt är de som växer på eller i direkt anslutning tiIl
lämningar efter husgruncler, j ot'dkällare, stenmnrar tn.nr., och där r'ötter och

fallanclõ trad riskelai att förstöra kulturlättlttitlgatna. Stora fiäcl (överstân-

dare) bör i rnöjligaste mån lämnas kvar för att för'hindra ökad solnstrålning

och ãärmecl foìnyatl igenvaxning med yngre tr'âci. 
,, 

. taiiiil

Bevalanclemål: it . ,1t.., ,, ,,

Skitselomr/rclet ska vala folplämningar cl2il kulturlä4r¡ringama ä'vál Cvn-llg-

gjorcla och försedda med infolnationssky. itar.' 
.,,, .'liÌ,,,- .r, i ,,.,,,,..,:'

i::::.t.i., r:::::r l. !:::::::::

Gyrinsarnt tillsfåud i or¡r'åclet äl'att: 'i , .,. I i
. kulturlämtlingarna är fi'anlröjcla och synliga så att iisken föt' skador

av växande ellet nedfallande tr.'äð.gninskàij,,,,.. "
;,: ,,.'::¡ii:;: '':

EngångsâtgärcìeI:
o Tr'äd sorn våixel på e11..e. ¡i hLrsgru¡rd,.-e¡,'sterlmltrar och liknancle tas uer

och lamningar4á *yniiþgp¡t. Den clôda veden laggs in i omgivande

skog och bidLa:'till dcidvedstillgången. Några stora träd (övelstån-

daró boi lamíai Ïvar f¿iL att förhindm ökacl solinsttålning och clär'-

tui"¿ foi"v"q'igtnväxnlhg mecl ynglc t räcl. Ev. gamla vårdträd (oxel,

Iörin ur.fl.) fr'ih¡lg¿s fr åii inväxande glart

lder'
. È'á¡þingalna röjs vid behov' Stigar och skyltar underhålls'

\i::ì:.i:,,¡. ,.

3. 4 F o r, - o ì nliiätìt r, u",,, i n, e rr, ¿,, d

I områclet fimrs inga noteracle fasta fourlåinrninga.-, tnen däremot fyra styck-

en torplämningar. söcler om l(r.olcsj ötorp firurs också kultulämningar i forrn

av ocliingsrösen m.n'r. Dessa är i olika g::acl igenvuxna mecl glanskog och de

ska tas fiaur och belysas rnecl irfbrrnationsskyltar" Det är'husglntlder av

olika slag; bostadshlrs ooh ekonornibyggnader, kZillol och sterunutar" I(nl-
turspâr.eri ska hållas fria från vegetation som hotâr att förstöra lätnnir.rgatua

med återl<ommancle röjningar vid behov (se ovan).

4 Friluftsliv

I(alta med infornrationsskylt, stigsystem, torplärnningal och P-plals finns i

bilaga 4.

â Js^/tr(
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Bevarandemål:

Två väl uncler'hårllna irfot'rnationsskyltar nred beskrivnitig av lLatutreser-vatet

ska fimras. Väl under'hålhra lecler och stigat'ska finnas. Väl uncfelhålhla in-

folmationsskyltar om torplämningarua ska fiunas.

Engångsåtgtirder.

Inforrnationstavlol ska sättas upp på de platser sorl ãll markerade på karta i
bilaga 4. Tar¡loma ska utför-as enligt svensk stauclard och Naturvårdsverkets

anvisningar' "Att skylta skycldad natur". De ska blan<l annat innehålla karta

över rutu 'eservatet samt beslaiva cless syfte, bevamndevâr'derl och gällande

föreskriftet för allnZtnheten. Stigal ska rnarkeras oclt i Íiirekommande fall

spångas. Spângel i omr'ådets vâstla del ska upprustas vicl behov..Vilke till
.pani.t t * *ãA förclel tas på plat, geno* uit^någ.a grarlar s..o..,ry.Tr.{neer'

ancha ttäclslag tas neÍ och klyr,r. 
i: 

ti,

Vicl l¡ehov kan ytterligale stigarleder cLas i omtåclet, t,ex. mellaír $Íoia ;
Olrnahålan ocll Stora Tingsjön och/eller runt Yttgf:sjtini:;,,1, , ', ,.

i:.,, i,,:;,, ¡i '''..,,,,,,,: i;i,,,
th,tderhållsêttgcirder; t,i.ir.:, 

. i,,, .,.,,i'

Infol nrationsanläggningar, P-platser', spangei'òc-þ stiþâi:ska ses över regel-

I¡unclet och under'hàllas vid behov av$Ífualt arcn':, ':-,.'.;

:,ì ,.,:r.):1.:rìì::-

Glanvikslecìen resp. Totp- och ktiltur:vandringen, inkl. infolmationsskyltar,
urrdc¡'hålls av dcr/dc som är huÙudman'for' resp. lccl

¡1';,,, ' ":-rl,i:,i

5 Gräusmarhefing ..:.r, 
':,::,,:., 

. 't:'1 
.:,.::'.,'i'

Natuüeservatets gr'äns ska àällas üt i ÍÌilt, Gränsmat'keringar ska utfülâs

enligt Natuivår'dsvcikels anvidñingar' "Att skylta skyddad natnr"'
. :: ,. .i.,. .. . . ..,

6..üpúföIjuins '

(t. J Uppfalj4itlg au skotselåtgtirder

Sktitselåtgzirdei,'soíl utför's í leservatet bör clokurnenteLas av clen som utför
åtg2llclen. Av $òkumentationen bör frangå ¿ltgärcl, plats (skötselområcle),

kosfnacl, tidpr-url<t och utförare. I detta fall hancllar det mestadels orn leder,

stigar och torplämningat' samt ev. röjning av tjäderspelplatsel och eveifr'rell

framtida natm'r,årdsbr-änuing

6.2 Uppfaljning c , bevarqndeÍnàl och gynnsamt tillstånd

Länsstyrelsen ansvaral lÌjL att uppftÍljning av bevalanclemål genotrrförs'

l-lppföljnirigen ska ske enligt cle tnanr¡aler' fijt' skyddade områden som har

tagits frarn av Naturvårdsvetket. I en sär'skilcl uppfc;ljniugsplan komtner

nålinclikatorel att anges. Dessa rnålindikatorer' fiiljs sedan upp. Målsät1-

ningerr är' att kru'uta se oÍì1 cle bevaraudemål sotn satts r'rpp i skötselplauen

uppfylls och att skötseln fungerar. Uppföljningen kornmet' vara en viktig
h i åilp för' förvaltat'ens planerittg av slcötselarbetet,
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6. 3 Ret¡idering av slcÒt:selplanen

Skötselplanen gällel tills vidate och revideras nåil uppfiiljningen incliketat'

att det behövs.

7 Sammanfattning av planerad förvaltning
Förvaltningcn av natLl 'eser-\/atct Stora Fjäilet bekostas av staten.

Ulictelhåll av lecler saml nnrlelhåll och skötsel ftir linbana, grillplats och ög-

lor för. klättr.ir-rg vicl stor¿ ormahålen bekostas av den/cle sotn är huvncltnän

ftir clessa.

Tabell 4, Sammanfattning och prior¡tering av skotselplanens åtgáirder. .Èrlorítering

inominterVal|1-3dár1ärhÖgstapf¡or¡tetattgenomfÖra.

8 lleferenser:. .

:::'
til lm ri.t t t t a r efel'c n s c r

Gcirdenfors', U þ'ect.). 2005. Il¿dti,stade arter i Sverige 2005 - The 2005 red

Lisl of Suedish Specíes. ArlDalabctnlcen, SLU, Uppsala

Natzrt,åt"dsverket, 2003. Ihrl.ering at' slqtddade områden - skogstylter i
nal.LLrre,tentctl och natiottttþtarlcer' Rapporl: 5282, Ncrltn'vfn'dst¡et'kÊt, Stock-

Itolm.

Nitare, .J. ft'ecl.), 2000. Signalarter ' indikat:orer på slqtddn'tird slcog Flora
öwr loyp l: o g ant e r. Slco gs styt' el s e n,r .fö r l ag, Jò n köp ing.

Påhlssoi, f,. ú'ed ). J 998. Vegetatiottslyper i Norden. TemaNord I998; 5I0,

N or di slcø Minis terrå del:, Kòltenltamn.

.ê'+
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Sakägarfürteclming
Uppgiãerna i denna föt teckning h¿itñl' ûån utreclniug gjord av Lantnàteriet 2008-09- 12. Ändlingar och tìllagg

adresser är kâüda av

Fâstighetcr Ägare Andcl, ägandc

-Iöghult l:12 och

{öghrìlt 1:36
Lals Älce Eliksson
Hôghult Mosses
546 95 K^Ri,SBORG

Lagfarcn àgare

lföghult 1:33 och
¡Iöghült l:47

Maúir.â Scharnhomt
Nöpker Strâsse 3 A
De-31535 Neus[adt
TYSKLAND
Uwe Scharxhorst
Nöpkel Strasse 3 A
De-3I535 Neustadt
TYSKLAND
Bernd-Eckhald Schlegel
Nôpl(er Strâsse 7

De-31535 Neustadt
TYSKLAND
I(arolíne Schlcgel
Nöpker StÌasse 7

De-31535 Neùsfadt
TYSKLAND

l/4 Lagfaren ägare

U4 Lagfarerì ägaÌe

I-agfaren ägale

Lagfaren àgarc1/4

Höghult l:56 Mafs Liudbery
Körsvensv¿iger 4
163 43 SPÅNGA

Marie Lindbetg
Spännarebacken 626
820 20 I-JIJSNE

112 Lagfarcr. àgare

l/2 Lagfarcî agate

R¿ittighete/Anlà ggnin g fnnehavare

Iâkh¿iftsinnehavaÍe
Granvik 3:37

Granviks Jaktklubb
c/o Nils-Olof Kal lsson
Sandåsvàgen 7
546 34 KARLSBORG

faktr¿ittsinnehava re
Flõghult 1:72 rn.fl,

Höghults Jaktlag
c/o Hans Hennausson
Svamransvägen 12

546 94 UNDËNÀS

Jakû'ättsinneha vare
I{öghult i:3

louuly Eriksson
föghult Kulla
;46 95 KARLSBOIìG

Rätt till drivniÌìgsvâg tn.rn. ìveaskog AB
/o Mats Walfridsson
lox 13

'96 
30 ASKERSUND

Á.vtal om lirìbana, grillplats och
klätferöglor m.Ìr.

Karlsborgs Tulism AB
:/o Maria Svensson
Jtorgâtân 65

'46 
32 KARLSBOIìC

Vägsamfâllighet Kr'ôksj ötorps vägsamfäÌlighet
c/o Âke Ilarder
'lörnsångarvägen 6
540 17 LERDALA

,Ø'+"



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och mìljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-04

Sida 144

BMN S 87 Detaljplan fär Boken 26

DrrB2072-242

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkàinna upprättad samrådshandling
samt uppdrar till fürvaltningen att genomftira samråd.

Ärendebeskrivning
Nämnden har beslutat om uppdttande av detaljplan fijr Boken 26. I det
beslutet gjordes bedömningen att detaljplanen kunde genomföras med enkelt
planftirfarande.

Bygg- och miljöfürvaltningens bedömning
Under den inledande planprocessen har ett starkt motstånd mot den planerade

åtg¿irden framftjrts av närboende med flera.

Mot bakgrund av detta gör fürvaltningen bedömningen att planarbetet istället
bör ske som ett normalt planforfarande, men att detaljplanen trots detta kan
antas av bygg- och miljönåimnden.

Protokollsutdrag till:
AB Karlsborgsbostäder

För kãnnedom till:
Kommunledningsf ürvaltningen



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Sida 145

BMN S 88 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov für
rivning av befintligt fritidshus på fastigheten Björstorp 3:30

DnrB2012-228

Beslut
. Bygglov beviijas.
. Rivningslovbeviljas.
r För att genomfiira åtg¿irden kävs en kontrollansvarig. Som

kontrollansvarig godtas bygghenens ftirslag: Alf Fallander.
o OBS! Byggstart får INTE ske ftirråin bygg- och miljönämnden gett

startbesked, vilket sker efter det tekniska samrådet.

rirendebeskrivning
Ansökan om bygglov och rivningslov har 2012-08-09 kommit in från Catrin
Jamhede och Claes Johansson. Ansökan avser dels nybyggnad av ett fütidshus
dels rirming av befintligt fritidshus.

För området gåiller en detaljplan som fastställdes 1959'07 -24. Erílgt
bestämmelsema i detaljplanen får det på tomten finnas maximalt en

huvr:dbyggnad på högst 70 krnn och max en gårdsbyggnad på högst 20 k\'m.

Den ftireslagna hurudbyggnaden blir 85,6 kvrn. I öwigt på tomten fi.nns en

komplementbyggnad på 13 kvm. Denna har bygglov. Dessutom finns två små

komplementbyggnader som dock inryrns inom friggebodsregeln.

Remiss
Gränsgrannar har fått färslaget på remiss. Inga synpunkter har kommit in.

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning
Den füreslagna åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser genom att

huvudbyggnaden överskrider tillåten byggnadsarea med 15,6 kvrn.

I området har flera bygglov redan beviljats med betydligt stöne awikelser
från planbestämmelsema än så. Överytan utgör den enda awikelsen på

tomten. Inga synpunkter har kommit in. Mot bakgrund av detta bedöms

alvikelsen vara godtagbar.

Bedömningen görs att den füreslagna åtgärden friljer plan- och bygglagens

krav enligt 2 kap. samt 8 kap 1$.

Utstakning behövs och ska utfüras av sakkunnig.

,á Js^
?r.-



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Sida 146

Upplysningar
Tekniskt samråd behövs och den sökande ska kontakta bygg- och miljöÍÌir-
valtningen ftir att komma överens om tidpunkt für mötet' En vecka innan det

tekniska sam¡ådet bör sökanden eller kontrollansvarig överlämna en kontroll-
plan som visar de kontrollpunkter som byggherren och den kontrollansvarige
bedömer vara nödvändiga.

Beslutet om bygglov upphör att gtilla om åtgärden inte har påbörjats inom två

år och avslutats inom fem år fran den dag då beslutet vunnit laga lraft.

En avgift debiteras pã 13 042 kr. I denna avgift ingår beslutet om lov, tekniskt
samråd, fastställelse av kontrollplanen, startbesked, underrättelse av bygglovet
till grannar och andra sakägare, kungörelse av lovbeslutet, arbetsplatsbesök

samt slutsamråd och slutbesked. Beloppet faktureras.

Observera att avgiften fijr att underrätta grannar och andra berörda sakägare

om bygglovet samt kungörelse av detta i Post och Inrikes Tidningar, så att

bygglovet kan vinna laga kraft, är I 090 kr. Beloppet ingår i avgiften ovan.

Den som vìll överklaga beslutet el1er bygglovsavgiften ska göra det inom tre

veckor från det att man fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland men skìckas till:

Bygg- och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Protokollsutdrag med delgivning till:
Sökandena

För k¿¡nnedom till:
Grannar

â tz^/rt-



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-O4

Sida 147

BMN $ 39 Strandskyddsdispens ftir nybyggnad av carport samt für
växthus och ftirråd på fastigheten Björknästorp 2:5

DnrB 2012-296

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från

fürbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppfüra byggnader inom ett

strandsþddsområde.

Särskilda skäl ftir dispens är:
o Området har redan tagits i ansprak på ett sätt som gör att det saknar

betydelse für strand skyddets syften
A,tgärdema påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtiiv på något

väsentligt sätt.

Villkor
Den tomþlats som får tas i anspråk motsvaras av det område som hat

markerats på bilagd karta. Befintlig naturmark utanfijr tomtplatsen ska

bibehållas. Vid eventuella åtgärder som påverkar naturmarken ska den

naturliga vegetationen tillåtas växa upp igen.

Ärendebeskrivning
Carl-Gustaf Swär dhar 2012-09'17 kommit i¡ med en ansökan om

shandskyddsdispens für nybyggnad av en carport på fastigheten

Bj örknästorp 2:5.

Ansökan avser även dispens für ett våixthus på cirka 12 krrm och ett ftirråd på

cirka 25 kvm. Dessa byggrrader ligger inom etablerad tomtplats'

Fastigheten har en areal pâ 2 23 5 kvrn och ligger utanfor planlagt område'

Tomten ligger i omedelbar anslutning till Vättem som i¡om 300 meter från

stranden omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13 $ Enligt

avstyckningskartan som registrerades 1995 utgörs fastighetsgtänsen mot

Vättem av strandlinjen.

Bygg- och miljöfÌirvaltningens bedömning
SúanastyaCet sytar till att trygga Íìirutsättningarna fiJr allemansrättslig

tiilgang tili strandom¡åden och bevara goda livsvillkor for djur- och våixtliv på

land och i vatten.

För att kunna ge dispens från ftirbudet att uppftira byggnader inom

strandskyddsområde måste två fürutsättningar vara uppfyllda'
o Dels måste det finnas ett så kallat särskilt skäl

. Dels får inte syftet med strandskyddet påverkas



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammantrádesdatum

2012-10-O4

Sida 148

De särskilda skälen är preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa åir

att området som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sàtt som gör

att det sa.knar betydelse fi)r sftandsþddets syften.

Den Íìireslagna åtgärden bedöms ske inom ett område som redan har tagits i
anspråk på det sätt som a¡ges ovan. Åtgärden bedöms inte negatil't påverka

vare sig tillgängligheten till strandlinjen, djurlivet eller våixtligheten.

Fastighetens arealpâ2235kvm är egentligen tillräckligt begränsad für att i
sin helhet utgöra tomtplats. Trots detta gör färvaltningen bedömningen att en

fri passage på minst 5 meter från strandlinjen ska såikerställas. Detta dels på

grund av att hurT:dbyggnaden ligger så pass högt belägen ovanfär strandlinjen

dels på grund av att markområdet närmast strandlinjen fortfarande utgörs av

naturmark av allemansrättslig karaktåir.

Upplysningar
Bêslut om strandskyddsdispens upphör att gälia om åtgärden ìnte har påbörjats

inom två år och avslutats inom fem år fran den dag då dispensbeslutet vann

lagaL.raft.

Avgift für strandskyddsdispens ¿ir 7 000 kr. Utöver detta tillkommer 140 kr ftir
underlagskarta, det vi1l säga totalf'l I40kr.

Observera att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Länsstyrelsen måste inom

tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om de avser göra en

sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått

henne eller honom emot. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att

ma¡ fick del av beslutet.

Under överklagandeperioden kan även ideell fürening som enligt sina stadgar

har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsärenden eller

fü1uft sintressen överklaga beslutet.

Ett överklagande ställs till länsstyrelsen i Västra Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönämnden På adress:

Bygg och milj önämnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

BiIaga
Tomtplatsavgråinsning Bllaga62



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-04

Sida 1 49

Protokollsutdrag till:
Ca¡l-Gustaf Sw?ird och Gunvo¡ Michaelsen
Boviken 18

546 95 Karlsborg

Malin Michaelsen
Per-Mats v¿ig 5

737 92 Fagercø

För kãnnedom till:
Länsstyrelsen
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-04

S¡da 1 50

BMN S 90 Strandskyddsdispens för nybyggnad g¿iststuga och garage på
fastigheten Svanvik 1:67

DnrB 2012-297

Beslut
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b $ och 18 c $ beviljas dispens från
Ítirbudet enligt miljöbalken 7 kap. 15 $ att uppñra byggnader inom ett

strandskyddsområde.

Särskilda skäl für dispens är:

o Området är väl avskilt från stranden genom bebyggelse

Ätgärderna påverkar varken füluftsliv eller djur- och växtliv på något

väsentligt sätt.

Villkor
Den måttsatta tomtplats som fir tas i anspråk redovisas på bilagd karta. Väster

om huvudbyggnaden ska tomþlatsen avgränsas med staket, häck eller annan

tydlig avgränsning. liven avgtänsningen redovisas på bìlagd karta. Befintlig
naturmark utanftir tomtplatsen ska bibehållas. Vid eventuella åtgärder som

påverkar naturmarken ska den naturliga vegetationen tillåtas växa upp igen'

tirendebeskrivning
Kurt Myhr har 2012-09-15 kommit in med en ansökan om strandskydds-

dispens ftir nybyggnad av en kombinerad gäststuga/garage på fastigheten

Svanvik 1:67.

Fastigheten ligger utanftir planlagt område och sträcker sig Zinda fram til1

Bottensjön som inom 300 meter från shanden omfattas av strandskydd enligt
miijöbalken 7 kap. 13 $. På fastigheten finns ett befintligt enbostadshus, som

ligger cirka 17 meter från strandlinjen.

Den füreslagna gäststugan/garaget kommer att placeras 6 meter öster om
bostadshuset, det vill säga längre från strandlinjen än hurudbyggnaden.

Bygg- och miljöftirvaltningens bedömning
Strandskyddet syftar til1 att trygga lorutsättningama ftir allemansrättslig

tillgang till strandområden och bevara goda livsvillkor ftir djur- och växtliv på

land och i vatten.

För att kunna ge dispens från fürbudet att uppfi)ra byggnader inom
strandskyddsområde måste två fijrutsättningar vara uppfullda.

¡ Dels måste det finnas ett så kallat särskilt skäl
¡ Dels får inte syftet med strandskyddet påverkas



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-O4

Sida 1 51

De särskilda skälen är preciserade i 7 kap. 18 c $ miljöbalken. Ett av dessa är
aIt dispensen avser ett område som genom en vàg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploateríng tir väl avskílt från området ntirmast
strandlinjen.

Den ÍÌireslagna åtgärden bedöms ske inom ett område som genom befintlig
huvudbyggnad åir väl avskilt från området närmast strandlinjen. Den aktuella
åtgåirden bedöms inte negatirt påverka vare sig tillgängligheten till
strandlinjen, djurlivet eller vZixtligheten.

Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fern år fran den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft. Avgift fär strandskyddsdispens ¿t 7 000 kr. Utöver detta tillkommer
140 kr ftir underlagskarta, det vill säga totalf 7 140 kr.

Observera att länsstlrelsen kan överpröva beslutet. Länsstyrelsen måste inom
tre veckor från det att de registrerat ärendet meddela om de avser göra en
sådan överprövning.

Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått
henne eller honom emot. Overklagandet ska ske inom tre veckor från det att
man fick de1 av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell
förening som enligt sina stadgar har til1 ändamåI att tillvarata naturskydds-
e1ler miljöskyddsåirenden eller friluft sintressen överklaga beslutet.

Ett överklagande ställs till länsstyrelsen i Väst¡a Götaland men ska skickas till
bygg- och miljönämnden på adress:

Bygg och miljön2imnden
Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Bilaga
Tomþlatsavgränsning

Protokollsutdra g till:
Kurt Myhr
Bottnevägen 18 B
423 50 Torslanda

För kännedom till:
Länsstyrelsen

Bilaga 63
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Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammantrådesdatum
2012-10-O4

Sida 152

BMN S 91 Meddelanden och delegationsbeslut

Inkommande
lnformation från Låinsstyrelsen i Västra Götalands l2in, adresserad till låinets

kommuner, kommunstyrelser, miljökontor och liknande, om hantering av

prövningsärenden enligt kap 9 miljöbalken.

Kopia på beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands låin, Vattenvårds-

enheten, adresserat till Tivedens samfüllighetsfijrening (T876). Argående
anmälan om byte av brotrumma inom fastigheten Hulan 1:3 i Karlsborgs

kommun. Dnr M2012-354.

Utgående
Yttrande till Generalläkaren gällande samråd angående placering och

utformning av språingkammare vid pror.plats Karlsborg' Dw M 2012-297 .

Delegationsbeslut registrerade i ByggR 2012-09-04 - 2012-09-24 redovisas

ibllaga 64.

Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2012-09-04 - 2012-09-24 tedovtsas

rbilaga65.



Korlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2012-10-04

S¡da 153

BMN $ 92 Information

Beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöforvaltningen informerar om:

Förslae till reslemente für bysmadsn¿imnden
För tillfÌillet finns inte tillräckligt med beslutsunderlag for att ta fram ett
ftirslag. Ärendet tas upp på nltt vid nämnden den 8 november 2012.

Dammbrott vid Sätra Bruk
Förvaltningen informerar kort om dammbrottet som skedde i Sätra den

17 septernber 2012.

Avloopsinventerine Sörhamn
Inventering inom området nästan klar.

Avloppsinventerine i Breviksområdet
Inventering i södra delen av Brevik startar i mitten av oktober.

Bygg- och miljöfürvaltningens ordfürande informerar om:

öp
Ordfìjranden informerar ko¡t om hur arbetet med den nya översiktsplanen
fortskrider.

4tn
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