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Dnr 93:0069
Kf § 85
Ks § 140
Au § 106
Stadgar för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond.
1 samband med att kommunfullmäktige beslutade om bil
dande av naturrese
9j 27 bes1utade om
biYdidFavennaturvårdsfond inom Gagnefs kommun.
Kommunfullmäktige uppdrog också till kansliet att
arbeta fram stadgar för naturvårdsfonden.
Kommunchef David Roos har ± samråd med länsstyrelsen,
naturskyddsföreningen ± Gagnef och miljö- och hälso
skyddskontoret utarbetat förslag till stadgar för
Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond.
1 förslaget till stadgar föreslås bl a att Gaqjes
kommun skall skjuta till ett grundbelopp avlO tkr i
s amband med b ± 1 dande av _n samtatt ommunfull
miäktige skall utse en styrelse beståendeyjj7)
ersättare.
-

Allmänna utskottets förslag till kominunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreliggande förslag till stadgar för
Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond
ur kommunens eget kapital anslå 10 tkr som grundbelopp_i fonden.

Ks 1994-06-07
Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.

Kf 1994-06-21

8

Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till stadgar för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond
1. Bakgrund
Flora och fauna och hotas idag av urarnrning bl a till följd av förändringar i skogsoch jord
brukslandskapet. Dagens skogs- och jordbruk bedrivs på ett sådant sätt att
mångf
oriniga
och
variationsrika naturtyper försvinner. Med dagens lagstiftning är det inte möjlig
t
att
skydda
särskiLt känsliga områden, eftersom pågående markanvändning inte får drabba
skränkningax utan särsicild ersättning från stat eller kommun. Detta kan leda s av avsevärda in
och jordbruksmarken inom Gagnefs kommun utarmas och att den biologiska till att skogen
mångfalden förloras, om
inte särskilda åtgärder vidtas.
1 samband med omarronderingen av skogsmark inventerades skogen på ur naturv
ård intressanta områden. Gagnefs naturvårdsfond bildas som ett organ för att bl a möjliggöra
insaml
ing av medel
och finansiering av nätverk av skyddade områden utöver den del som garante
ras
stat och kom
av
mun samt svara för skötselinsatser inom aktuella områden. Inkomster som
genere
ras
från jaktar
renden etc inom aktuella markområden skall tillföras naturvårdsfon
den.
Efter avslutad omarrondering skall naturvårdsfonden använda tillgångarna
naturvärden inom kommunen bl a genom att säkerställa skyddet för ekologtill främjande av
iskt känsliga miljöer.
2. Stadgar för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond

§ 1.
Gagnefs kommun är stiftare till Stiftelsen Gagnefs Naturvåtdsfond. Stiftels
vårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Gagne en Gagnefs Natur
fs kommun genom bl a
bildande och skötsel av naturreservat och naturvårdsområden.
Stiftelsens ändamål är att genom marklcöp, markbyte eller på annat
sätt,
ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden medsäkerställa skyddet av
utrotningshotade
arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden
eller
områden som på
annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom
kommunen.
Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdef
ulla områden, genom
reservatsbildning eller annan förordning.
Stiftelsens tillgångar kan även användas till biotopvård, restaurering
råden och liknande åtgärder, samt för att öka allmänhetens förståelseav intressanta naturom
för viktiga naturvärden.
§ 2.
1 samband med bildande av fonden, tillskjuter Gagncfs kommun
ett grundbelopp av 10.000 kronor.
§ 3.
Allmänheten, organisationer, företag etc kan genom gåvor, donatio
ner, testamenten och andra ak
tiviteter lämna bidrag till fonden.
Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark, vatten
etc. På detta sätt kan
resurser tillföras och frigöras genom markbyte, markköp eller
på
annat
sätt användas för att
säkerställa värdefulla naturområden.
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§4.
Gagnefs kommunfullmäktige utser en styrelse som har att verka i enlighet med stiftelsens inten
tioner. Styrelsen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. Ordföranden i Gagnefs kommuns
naturvårdsorgan skall vara ordförande i Stiftelsen Gagnefs naturvårdsfond. Gagnefs kommuns
naturvårdsansvarige tjänsteman är stiftelsens verkställande ledamot. Naturskyddsföreningen ges
möjlighet att nominera 2 ledamöter och Friluftsfrämjandet 1 ledamot. Kommunfullmäktige utser
därutöver 2 ledamöter. Mandatperioden sammanfaller med kommunfullmäktiges mandatperiod. Styrel
sen äger rätt att adjungera ledamöter.
§5.
Ordförande utfärdar kallelse till sammanträden. Styrelsen får handlägga ärenden om 4 ledamöter
är närvarande. Om 3 ledamöter så kräver skall ordförande kalla till sammanträde. 1 övriga admi
nistrativa delar såsom kallelse, beslut, jäv etc gäller vad som regleras i kommunallagen,
§6.
Stiftelsens styrelse beslutar om användningen av stiftelsens medel.
§7.
Fondens medel får inte användas till arvoden eller reseersättningar. Ledamots kostnad får be
stridas av respektive huvudman.

§ 8.
Gagnefs kommunfullmäktige utser 2 revisorer som skall granska fondens räkenskaper och verksam
het.

§ 9.
Styrelsen upprättar årligen en verksamhetsberättelse, som skall delges fullmäktige.

§ 10.
Lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser gäller.
,

Il.

Om styrelsen så beslutar kan den ansöka hos kommunfullmäktige att fonden skall upplösas. Ett
avveeklingsbeslut skall tillställas regeringen för godkännande. De tillgångar som då finns i
fonden skall tillfalla Gagnefs kommun och användas i enlighet med fondens syfte.

