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Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00 

  
 

Beslutande 

Ledamöter Tomas Fredén (S) ordförande 

 Owe Thorssell (MP) 

 Sofia Lorentzon (C) 

 Jan Wallin (M) 

 Göran Strandberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare Lennart Finn (KOSA) tjänstgörande för Curt Svärd (KOSA)  
 

Övriga närvarande 
 

Tjänstemän Birgitta Johanson, förvaltningschef/stadsarkitekt 

 Eric Larsson, plan- och byggingenjör 

 Hampus Åkerman, byggnadsinspektör 
 

Justering 

Justerare Jan Wallin (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-12-14, kl. 16.30 
 

Justerade paragrafer § 140 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  

 Tuula Lindroth 

 
Ordförande  ____________________________  

 Tomas Fredén (S) 

 
Justerare  ____________________________  

 Jan Wallin (M) 
 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-12-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-15 Datum då anslaget tas ned 2017-01-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2016:000360 

Mbn § 140 

 

Remiss från länsstyrelsen, dnr 511-6413-2011, av beslut inför 
bildande av naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Gagnefs kommun har inget att erinra vad gäller förslaget till beslut och 

skötselplan för Skärklackens naturreservat. 

2 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för 

Skärklackens naturreservat i Gagnefs kommun. Skärklacken har inventerats 

av Skogsstyrelsen och klassats som nyckelbiotop. Kommunen har erbjudits 

att inkomma med synpunkter på bifogat förslag. Svar önskas senast 18 

december 2016. 

 

Redogörelse av ärendet 

I området finns döda träd i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. 

Området är variationsrikt vad gäller trädens träslagsinblandning, ålders-

fördelning och dimensioner. Sammanlagt ger detta goda förutsättningar för 

stor artrikedom för både växter och djurliv. I närområdet är den pågående 

markanvändningen skogsbruk och ovanstående naturvärden kan komma att 

försvinna om skogsbruksåtgärder genomförs. Skyddet av Skärklacka är 

därför ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett annat syfte är 

att tillgodose behovet av områden för rörligt friluftsliv.  

 

Området är indelat i två skötselområden. Merparten av området med 

skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora och fauna ska 

utvecklas fritt. För friluftslivet kommer en informationstavla att sätts upp.  

 

Lagrum 

Miljöbalken 

 

 

 

 

 

forts. 
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Mbn § 140 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2016-11-17, en sida. 

Remiss Förslag till beslut på bildande av Skärklackens naturreservat i 

Gagnefs kommun, inklusive bilaga 1- Översiktskarta, bilaga 2 – 

Beslutskarta, bilaga 3 – Skötselplan med skötselområden, från Länsstyrelsen 

Dalarnas län, dnr 511-6413-2011, 20 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsens naturvårdsenhet + handling. 

Miljö- och byggförvaltningen + handling. 
__________ 

 


