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§ 69

Dnr 2020/108

Bildande av Plintsbergs naturreservat
Beskrivning av ärendet
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i området
och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera av dem
knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området flera bestånd
av den sällsynta orkidén guckusko. Området är huvudsakligen registrerad
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen ägare till
fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga naturvärden.
Områdets areal är 25,4 hektar.
Under våren 2020 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i
området. Ärendet är nu klart för beslut.
Finansiering
Marken är inlöst i samband med omarronderingen i norra Leksand och ägs
idag av Leksands kommun. Inför beslutet om att bilda naturreservatet
uppskattas värdet för området till cirka 2,5 miljoner kronor. En fullständig
värdering av området är beställd och kommer att utföras under
våren/försommaren 2020. Baserat på värderingen ska kommunen efter att
beslut tagits begära utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt
markåtkomstbidrag. Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt
förhandsbesked angående markåtkomstbidraget. Summan av bidraget
kommer uppskattningsvis att bli cirka 1,25 miljoner kronor.
Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom
ramen för ordinarie verksamhet.
Bidraget för markåtkomst planeras att användas i förvaltningen av
naturreservat och andra anordningar för friluftslivet i kommunen de
kommande åren. På flera håll finns kända behov av restaureringar och
underhåll. Dessutom behövs en beredskap för oförutsedda utgifter kopplade
till förvaltningen.
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Tillgänglig natur såväl tätortsnära och längre bort är positivt för friluftsliv,
naturförståelse och folkhälsa. För att locka ut kommuninvånare och turister i
våra fina områden måste de förvaltas på ett bra sätt. Åtgärder enligt naturoch friluftsplanen ska utföras.
En bra förvaltning är också en förutsättning för att även i fortsättningen
uppnå målet om en hög placering i Naturvårdsverkets årliga bedömning av
landets friluftskommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14
Förslag till reservatsbeslut
Beslutskarta
Skötselplan
Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C): Bifall till förslaget.
Krisledningsnämndens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som naturreservat.
2. Namnet på naturreservatet ska vara Plintsbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.
5. Använda markåtkomstbidraget i förvaltningen av naturreservatet och
andra anordningar för friluftslivet fram till 2030, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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