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1 Inledning

Planens uppläggning
Planer och program är väsentliga så till vida att de uttrycker en politisk
vilja om hur vi vill ha det i framtiden. De skall också ange en
färdriktning för hur vi skall uppnå uppställda mål. Här samverkar
översiktsplanen med andra program och planer och ger riktlinjer för
hur vi ser på våra naturresursers utnyttjande.

Översiktsplanen (ÖP) antogs första gången av kommunfullmäktige år
1991. Den nu genomförda översynen bygger huvudsakligen på
gällande plan, men har aktualiserats och samordnats med hänvisning
till ny lagstiftning, ändrade förhållanden och nya mål. Bl a har miljö-
och hushållningsfrågorna fått en ökad betydelse.

Översiktsplanen är kommuntäckande och ger uttryck för de fysiska
konsekvenserna av politiska målformuleringar. Dessa återfinns i första
hand i kommunens utvecklingsplan, men också i andra dokument som
kommunens miljöledningsystem m fl. Då utvecklingsplanen är ett
centralt måldokument av stor betydelse för alla sektorer i kommunen,
redovisas den i sin helhet som bilaga i översiktsplanen. Enligt
kommunfullmäktiges beslut 1997 ska utvecklingsplanen vara kommunens
"paraplyplan" innehållande kommunens kort- och långsiktiga mål. Målen
ska avse kommunens mål/vision avseende befolkningsutveckling,
näringslivspolitik, sysselsättningspolitik och kommunal service.

I övrigt har andra program, policydokument mm beaktats i erforderlig
omfattning så att översiktsplanen är samordnad med dessa och
redovisar deras konsekvenser för mark- och vattenanvändningen.

För del av Bräcke samhälle och Vackernäset i Kälarne har fördjupade
översiktsplaner upprättats tidigare. Dessa är fortfarande aktuella och
ingår även fortsättningsvis i översiktsplanen för kommunen. För
Pilgrimstad har en särskild utvecklingsplan upprättats. Den är antagen

av kommunfullmäktige och har karaktären av översiktsplan, men har
inte handlagts enligt PBL:s regler om utställningstid.

Den kommunomfattande översiktsplanen är indelad i följande avsnitt:

Kapitel 1 Inledning redovisar vad planen skall innehålla enligt
lagstiftningen, hur den är utarbetad samt hur den samverkar
med andra program och planer.

Kapitel 2 innehåller en kort kommunbeskrivning

Kapitel 3 Allmänna intressen redovisar de intressen enligt
Miljöbalken (MB) och Plan- och Bygglagen (PBL) som ska
beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändningen. Anger
också mål och riktlinjer mer allmänt för respektive intresse.

Kapitel 4 Mark- och vattenanvändning redovisar kommunens
syn på lokalisering av olika typer av bebyggelse och
anläggningar för de områden som markerats särskilt på
plankartan.

Kapitel 5 Miljö- och riskfaktorer redovisar hur frågor som har
med miljö, säkerhet och risker ska beaktas.

Kapitel 6 innehåller generella rekommendationer som grundar
sig på de allmänna bestämmelserna i PBL.

Kapitel 7 Riksintressenas behandling visar hur kommunen
tillgodosett riksintressena

Kapitel 8 Planens konsekvenser innehåller en kort beskrivning
av planens konsekvenser främst avseende de olika
rekommendationerna för bebyggelse.

Kapitel 9 Underlagsmaterial redovisar en sammanställning av
det material som legat till grund för planarbetet.
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Kommunens avsikt
Markanvändning, miljö,
bebyggelseutveckling

Underlag för agerande
- förhandlingar
- investeringar

Underlag för beslut
- bygglov mm
- tillståndsprövning av andra

myndigheter

Program för
- detaljplaner mm

FORMKRAV NYTTA

Kommunens tolkning
Riksintressen

Kommunens beskrivning
Allmänna intressen

I bilaga redovisas Kommunens utvecklingsplan som redovisar
mål och visioner samt de frågor som anses viktiga för
kommunens näringsliv och utveckling.

Översiktsplanens syften
Syftet med översiktsplanen är att:

 ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändningen i
kommunen,

 redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och
olika konkurrerande anspråk,

 redovisa hur riksintressen skall tillgodoses och avvägas mot
lokala intressen samt hur gällande miljökvalitetsnormer ska
iakttas,

 ligga till grund för beslut om detaljplanering,
områdesbestämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning av
bygglov och fastighetsbildning,

 informera kommunens invånare, myndigheter och andra om
kommunens mark- och miljöpolitik

Planen är inte bindande utan är av vägledande karaktär, också för andra
myndigheter på regional och central nivå som handlägger frågor som
rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Ny lagstiftning

Plan- och bygglagen
De formella kraven på vad planen ska innehålla är relativt små – det är
upp till varje kommun att göra den plan man har nytta och behov av
och som uppfyller PBL:s grundläggande regler om innehåll. Sedan
översiktsplanen för Bräcke upprättades år 1991 har dock lagstiftningen
ändrats i vissa avseenden som påverkar och skärper kraven på
översiktsplanens innehåll mm. Planen ska numera ange
förutsättningarna för resurshushållning, visa hur miljö- och riskfaktorer
beaktas samt tydligt ange planens konsekvenser för mark- och
vattenanvändningen.
Genom lagändring 1996 har ÖP fått en vidgad uppgift: Att förvalta och
utveckla natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön så att
miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och
råvaror främjas.
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Miljöbalken 1:1 (portalparagrafen)

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken
Miljöbalken från 1999 ersatte 15 olika lagar, bl a naturvårdslagen,
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och naturresurslagen. Plan- och
bygglagen ingår dock inte i miljöbalken, varför den nya miljö-
lagstiftningen inte inneburit att de formella kraven på den fysiska
planeringen förändrats särskilt mycket. Men översiktsplanen kan utgöra
ett viktigt kunskapsunderlag i prövningar enligt miljöbalken.

För översiktsplanen får miljöbalken betydelse på främst två sätt:

 hänvisningar till naturresurslagen har ersatts med hänvisningar
till 3 och 4 kapitlet miljöbalken, vilket innebär att miljöbalkens
portalparagraf ska tillämpas (se rutan). En lokaliseringsprövning
enligt plan- och bygglagen ska alltså göras med utgångspunkt i
balkens målformuleringar.

 enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen
hur kommunen avser iaktta en miljökvalitetsnorm.

Införandet av reglerna om hushållning med mark- och vattenområden i
3 och 4 kap miljöbalken understryker miljöfrågornas betydelse i
planeringen och vikten av att vi hushållar med våra mark- och
vattenområden samt att de ekologiska förutsättningarna beaktas vid alla
beslut som rör ianspråktagande av mark- och vattenområden.

Plan- och bygglagen och miljöbalken har en till varandra
kompletterande hållning till hållbar utveckling. Enligt båda lagarna ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning.

Det bör framhållas att ett tillstånd enligt plan- och bygglagen inte
automatiskt innebär ett tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att

bestämmelserna i miljöbalken bör hållas i åtanke när planer enligt plan-
och bygglagen upprättas, så att intentionerna i planerna blir möjliga att

genomföra. Ansvaret för detta ligger i första hand på kommunen som
upprättar planer och ger bygglov.

Översyn av översiktsplanen
Enligt plan- och bygglagen skall kommunerna ha en aktuell,
kommunomfattande översiktsplan, och kommunfullmäktige ska en
gång under varje mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell. En
omarbetning behöver inte innebära att hela planen görs om, utan kan
begränsas till de delar som bedöms vara inaktuella. Det kan också vara
fråga om en fördjupning för vissa områden.

Den nu aktuella översynen av planen syftar till att göra den aktuell samt
tillföra nytt innehåll som svarar mot nya lagkrav. Planen samordnas
dessutom bättre med andra övergripande kommunala program och
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planer.

Vid förra översynen betonade kommunen att lagarna måste följas, men
i tillämpningen medges i många fall att anpassningar kan göras till de
lokala förutsättningarna. Därigenom markerades också en övergång till
ett annat synsätt på planeringen än det som gällt tidigare då planeringen
var mer restriktiv. Översiktsplanen inriktas mot positiva påbud om/eller
riktlinjer för vad man kan få göra för att främja en positiv utveckling i
Bräcke kommun. Detta gäller även fortsättningsvis.

Översynen grundar sig på tillgängligt underlagsmaterial från
länsstyrelse, länsmuseum, kommunen, intresseorganisationer m fl.
Några nya inventeringar eller uppdatering av t ex byggnads-
inventerningen har det inte bedömts finnas resurser för, i vart fall under
denna mandatperiod.

Användargrupper
Översiktsplanen är tillsammans med utvecklingsplanen ett viktigt
framtidsdokument i vår kommun. Genom att den bygger på alla
väsentliga målprogram, blir översiktsplanen ett uttryck för våra
långsiktiga utvecklingsbetingelser och bygger på en helhetssyn
avseende mark- och vattenanvändningen. I kap 9 redovisas en
sammanställning av översiktsplanens underlagsmaterial och dess
status. Visst underlag är antaget av kommunfullmäktige som egna
fristående handlingsprogram mm, andra utgör rena inventeringar.
Dessa handlingsprogram, inventeringar mm ger mer detaljinformation
inom olika ämnesområden. Vi ser många användargrupper:

- allmänheten, för att få information om kommunens allmänna
policy och utvecklingsambitioner,

- direkta intressenter och intressegrupper, för att få vägledning
för byggande och annan förändring av mark- och
vattenanvändning,

- kommunens politiker, för att dels uppnå en samsyn på
kommunens mål och utveckling, dels få ett bra beslutsunderlag,

- kommunens planerare, för att få överblick och riktlinjer för
fortsatt planering,

- kommunens ärendehandläggare, för att få mer systematiska och
rationella arbetsrutiner samt

- prövningsmyndigheter, för att få underlag för sina
ställningstaganden som rör kommunen.

Planarbetet som process
Översiktsplanen bygger på en demokratisk process. Många samråd har
skett där enskilda, politiker och olika intressegrupper deltagit och
kunnat framföra sina synpunkter. Vid utarbetendet av
utvecklingsplanen har ett flertal möten genomförts med lokala
utvecklingsgrupper runt om i kommunen.

Översiktsplanearbetet har initierats av kommunstyrelsen (som har det
övergripande ansvaret) och genomförts av en arbetsgrupp bestående
av:

Erik Magnusson, ordförande
Anna Lindqvist, miljöchef (tom dec 2001)
Catharina Norberg, utredningssekreterare (tom sept 2002)
Inger Nilsson, karttekniker (fom okt 2002)
Kjell Backlund, teknisk chef
Erling Håkansson, byggnadsinspektör

Arkitekt Ulf Alexandersson, Ulf Alexandersson Arkitekt- och
utredningskontor AB, Frösön har biträtt arbetsgruppen.
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2 Kommunbeskrivning

Bräcke kommun har en areal på 3 849 km² vilket är större än t ex
Gotland ! Bräcke kommun är belägen i centrum av Sverige – mitt i
Norrland. Två stora pulsådror går rakt igenom kommunen.

E 14 , som ansluter sig på E 4 i Sundsvall, passerar Bräcke, Östersund,
Åre och går vidare till Trondheim samt järnvägen, där Bräcke är en
knut mellan Östersund, Ånge, Sundsvall och Långsele.

Från Bräcke är det 7 mil till Östersund. Det tar ungefär lika lång tid att
köra bil som mellan Vasaterminalen och Arlanda. Från Östersund och
Sundsvall går flyg till Stockholm. Det är alltid nära till Bräcke kommun

Bräcke kommun och dess invånare lever mitt i den norrländska
barrskogsregionen med enorma arealer barrskogar med inblandning av
björk, asp, sälg och rönn. Invånare och besökare kan ta del av:

 sjöar och vattendrag i riklig mängd
 Gimån – kommunens blå pulsåder
 solglitter och regn om sommaren
 gnistrande snö och kyla under vintern

Bräcke kommun är befolkningsmässigt en liten kommun med 7 577
invånare (2000-12-31). Vilket innebär stort utrymme för var och en.

Bräcke kommuns befolkningsstruktur 2000 visar bland annat att cirka
25 % av befolkningen finns i åldersgruppen 21-44 år.

Åldersgrupp Bräcke Riket
0 - 6 år 6,8 % (av befolkningen) 7,6 %
7 – 20 år 18,2 % 17,7 %
21 – 44 år 24,9 % 32,1 %
45 – 64 år 26,8 % 25,4 %
65 - år 23,3 % 17,2 %

Näringsliv- och sysselsättning
Jord- och skogsbruk har dominerat näringslivet i kommunen under
stora delar av det senaste seklet. Inte så konstigt eftersom det är vår
största naturresurs. Rationaliseringar har medfört att mindre än 10 % av
dagens förvärvsarbetande arbetar inom näringsgrenen. Men tar vi
hänsyn till transporter och vidareförädling, främst sågverk, har skogen
fortfarande stor betydelse.

I kommunen finns även mycket kvalificerade mekaniska industrier,
främst inom skärande bearbetning av metall.

Tjänster inom offentlig sektor dominerar arbetsmarknaden. Men under
senare år har även den privata tjänstesektorn vuxit sig allt starkare.
Redovisnings- och revisionsbyråer, reklambyråer och mediaföretag,
fotografer, konstruktörer med flera är exempel på detta. Modern
telekommunikationsteknik gör att vår kommun blir alltmer intressant
för den här typen av företag.

Antalet förvärvsarbetande efter näringsgren fördelade sig på följande
sätt år 2000:

Näringsgren Antal Andel %
Jord- och skogsbruk 208 9,2
Tillverkning och utvinning 416 16,2
Energi, vatten och avfallshantering 30 1,2
Byggverksamhet 117 4,6
Handel och kommunikationer 302 11,8
Finansiell verksamhet, företagstjänster 131 5,1
Utbildning och forskning 225 8,8
Vård och omsorg 703 27,4
Personliga och kulturella tjänster 223 8,7
Offentlig förvaltning 122 4,8
Ej specifierad verksamhet 62 2,4
Totalt 2 567
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3 Allmänna intressen,
planeringsförutsättningar
Enligt PBL 4:1 skall översiktsplaner redovisa vilka allmänna
intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden.

I 2 kap PBL samt 2, 3 och 4 kap MB har samlats bestämmelser kring
de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid
lokalisering av bebyggelse, samt vid tillämpningar för tillståndsbeslut
enligt en rad andra lagar. Vissa allmänna intressen är riksintressen
som bedömts vara betydelsfulla ur ett nationellt perspektiv, t ex vissa
naturområden och kulturmiljöer. För riksintressena gäller att de
enligt miljöbalken skall skyddas mot åtgärder som kan skada
riksintresset. Flertalet bestämmelser har en sådan utformning att det
finns ett brett spelrum för lokala bedömningar. I översiktsplanen gör
kommunen således den lokala tolkningen av lagens allmänna
bestämmelser.

Nedan redovisas de allmänna intressen som utgör
planeringsförutsättningarna och som har bedömts vara av sådant
värde att de bör ingå i Bräcke kommuns översiktsplan (se övrigt
underlagsmaterial till översiktsplanen). I detta kapitel redovisas
också vad som behövs för att uppfylla de mål och utfästelser som
utvecklingsplanen anger.

Nationella, regionala och lokala miljömål

I detta avsnitt redovisas bakgrunden till varför vi ska sträva mot en
hållbar utveckling och vad det innebär. Här redovisas de nationella
målen, hur läget är i kommunen jämfört med dessa mål samt hur
kommunen avser arbete med att de ska uppnås. Avsnittet kan ses som
en första revidering av kommunens miljöplan och är samordnat med
förslaget till miljöledningssystem enligt EMAS-förordningen (EU:s
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning).

Miljömålen spänner över alla verksamheter i samhället och har därmed
många kopplingar in i den fysiska planeringen. Det är dock endast ett
begränsat antal mål som får konkret påverkan på översiktsplanens
redovisning av mark- och vattenanvändningen i form av
rekommendationer eller bindande regler. Där sådan koppling finns har
miljömålen beaktats i avsnitten om allmänna intressen, i redovisningen
av grunddragen i mark- och vattenanvändnigen samt i de generella
rekommendationerna för planläggning och byggande.

Hållbar utveckling är allas ansvar
Hållbar utveckling är mer än enbart miljöanpassning. Vid FN:s
konferens i Rio de Janeiro 1992 betonades att ekonomisk utveckling,
social välfärd och demokrati måste gå hand i hand med skyddet av
miljön och framförallt hushållning med naturresurser. Vi måste därför
arbeta med en helhetssyn som utgår från en socialt acceptabel
samhällsutveckling med god livskvalitet för alla människor.

Allt mänskligt handlande innebär miljöpåverkan. Vi använder mark
och vatten för byggande och biologisk produktion. Vi använder råvaror
från naturen dels i biologisk till exempel skogsprodukter och livsmedel
men också i lagerform så som olja och olika mineraler för att kunna
producera olika varor och energi.

Det finns ekologiska gränser för hur mycket vi kan ta ut från naturen
och också gränser för hur mycket vi kan belasta naturen med.
Om vi använder mark och vatten, gör uttag av lagerresurser eller olika
utsläpp till mark, luft och vatten som överstiger naturens gränser så kan
den långsiktiga produktionsförmågan hotas.

En hållbar utveckling är att hålla den mänskliga påverkan inom de
ekologiska gränserna. Det gäller att vi lär oss sluta kretsloppen,
använda alla slags resurser effektivare och bygga ett samhälle som inte
undergräver förutsättningarna för våra fortsatta livsmiljöer. Detta är en
angelägenhet för oss alla.
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Den stora utmaningen som vi alla har framför oss är att bygga ett
samhälle där utvecklingen är kretsloppsanpassad och hållbar. Ett
samhälle där Bräckeborna kommer att bo bra, äta gott, träffas och
kommunicera med varandra och andra utan att tära på jordens
resurser eller ekosystem och utan att de naturliga kretsloppen
äventyras. Ett samhälle där människor kan leva och ha det bra i nuet
utan att för den skull förbruka framtidens möjligheter.

Miljöproblemen har ändrat karaktär. På 50- och 60-talen då vi började
uppmärksamma miljöproblemen på allvar, var dessa ofta lokala,
synliga och relativt enkla att åtgärda. Då var punktutsläppen från
industrin betydande – på samma sätt som de fortfarande är i Östeuropa
och Asien. Men genom krav på rening och effektivisering av processer
har svensk industri sedan 70-talet minska sina utsläpp med 70%.
Industrin i vårt land är nu nere på utsläppsnivåer som motsvarar 50-
talets.

Under 70-talet började vi också förstå att föroreningar kunde spridas
långa sträckor – både i luft och i vatten. Våra sjöar försurades av
luftföroreningar från Storbritannien och Central Europa.
1980-talet innebar att genombrott för insikten om att vår gemensamma
jord faktiskt är ganska liten och att en rad föroreningar och
miljöproblem påverkar oss globalt. Oberoende av om vi t ex släpper ut
freoner här i Bräcke, Kina eller i USA påverkar det ozonlagret runt
jordklotet. Allt hänger samman och allting sprids! Vår miljö är således
beroende av hur man agerar på andra sidan jordklotet samtidigt som
våra utsläpp också påverkar miljösituationen långt bort.
För femton år sedan myntade miljörörelsen parollen ”Tänk globalt!
Handla lokalt!” Med det menades att det gäller att se de stora
sammanhangen. Men besluten och utsläppen sker lokalt, i människors
vardag där vi var och en av oss kan påverka och styra.

Beräkningar visar att cirka en halv miljard människor skulle kunna leva
långsiktigt hållbart på vår jord med västvärldens levnadsnivå och
dagens teknik. Idag är vi 6 miljarder. Om 40–50 år visar beräkningar att

vi kommer att bli drygt 10 miljarder. Idag förbrukar också 20 % av
jordens befolkning över 80 % av de totala resurserna.

Om hela jordens befolkning ska kunna leva med samma materiella
standard utan att ekosystemens livsuppehållande funktioner äventyras
så måste våra behov i industriländerna tillgodoses med cirka en tiondel
av dagens energi- och materialflöde. Detta brukar kallas för att
resurseffektiviteten måste öka med en faktor 10.

På sikt kan en sådan resurseffektivitet vara fullt möjlig. Företrädare för
World Business Council for sustainable development, en internationell
sammanslutning av företag, har tillsammans med forskare från olika
länder satt upp detta mål och bedömt att det är fullt möjligt att nå inom
30- 40 år. Miljöministrarna i OECD-länderna har också uppmanat
OECD att arbeta tillsammans med de internationella företagarna och
andra aktörer för att undersöka möjligheten att öka miljö- och
resurseffektiviteten med en faktor 10.

Tillväxt ger inte automatiskt välfärd. Våra ekonomiska mått mäter
produktionen inte välfärden. Att bygga ett energieffektivt, materialsnålt
och icke tärande kretsloppssamhälle med en rättvis fördelning mellan
och inom länder liksom mellan generationer är en stor utmaning. Men
det är inget omöjligt uppdrag.
Nationella mål
Även här i Sverige har det förändrats sedan konferensen i Rio.
Många nya beslut har tagits sedan 1992, bland annat:
 Riksdagen har antagit 15 nya nationella miljömål.
 Statens naturvårdsverk har lagt fram ett förslag om en nationell

vision; Sverige 2021 med en rad delrapporter för olika
samhällssektorer.

 En helt ny miljölagstiftning har trätt i kraft, miljöbalken som
reglerar frågor om miljö, hälsa och kulturmiljö.

 Nationella folkhälsokommitten har lagt fram förslag om mål och
strategier för hälsoutvecklingen i Sverige.
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Regionala mål
Länsstyrelsen har i dec 2002 antagit regionala miljömål för Jämtlands
län. De har utarbetats i samråd med andra statliga myndigheter,
kommuner, organisationer och aktörer inom miljöområdet. De
regionala miljömålen ska ses som en anpassning av de nationella
miljökvalitetsmålen till situationen i länet. Målen ska bl a ligga till grund
för det miljöledningssystem som på bred front utarbetas hos
kommuner och företag i länet. De regionala miljömålen återfinns på
länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se

Kretsloppsvillkor
De fyra så kallade kretsloppsvillkoren har ändrats till följande:

 Ta inte ur jordskorpan.
Sluta förbruka olja och kol och använd bara återvunna metaller.
Olja och kol finns bara i begränsad mängd och soporna efter dem
kan naturen inte ta hand om på många år.

 Undvik onaturliga ämnen.
Sluta tillverka konstgjorda ämnen som jorden inte kan bryta ner,
som t ex freoner och andra kemikalier.

 Bevara växter och djur.
Sluta tränga undan växter och djur genom att skövla skog, bygga
fler vägar och större städer.

 Sluta slösa
Om vi hushåller med det vi redan har, delar med oss och hjälper
varandra så räcker naturens tillgångar längre.

Kommunalt miljöarbete
I Bräcke kommuns handlingsplan för Agenda 21 anges ett önskvärt
framtida tillstånd. Agenda 21-dokumentet innebär också den inriktning
som krävs för ett hållbart samhällsbyggande. Förutom långsiktigheten
så betonar agendan processen och medborgarperspektivet för att kunna
nå visionen i Agenda 21-dokumentet.

I programmet formuleras strategin för miljöarbetet som önskvärda
lokala miljötillstånd i form av miljömål. Dessa miljömål är etappmål i
processen och också mer konkreta riktlinjer för arbetet med att se till att
de ekologiska och hälsomässiga gränserna inte överskrids. De lokala
miljömålen är också delmål i både de regionala mål som finns för
miljöarbetet samt även i de nationella målen och delmålen för de
nationella miljömålen.

Miljöstrategin vänder sig i första hand till den kommunala
organisationen och vad denna kan initiera och göra själv. Kommunens
miljöpolicy avspeglar agendans vision och gäller inom hela den
kommunala organisationen.

I det miljöledningsprojekt som pågår införs miljöledningssystem enligt
EMAS-förordningen för att tydligare kunna styra miljöarbetet inom
alla delar av den kommunala verksamheten.

Skillnaden mellan dagens miljötillstånd och de miljötillstånd som
formuleras i miljömålen visar på vilka behov av förändringar som finns.
Målen är kvantitativa och tidsbestämda, detta med anledning av bland
annat att de ska kunna vara mätbara för att det lättare ska gå att följa
upp och revidera hur arbetet fortlöper. De lokala målen grundar sig på
såväl regionala som de nationella miljömål och etappmål som beslutats
av Sveriges Riksdag. I strategin för miljöarbetet redovisas förslag som
ska ligga till grund för den kommunala organisationens arbete, bland
annat arbetet med verksamhetsplanering och budget.

En del av förslagen kräver en längre genomförandeperiod än 4 år, vissa
till och med ända fram till år 2020. Förslagen är utformade så att de
skall ge en miljövinst på sikt, men detta kräver att arbetet sker i
samverkan med såväl kommunmedborgare, företag, andra
myndigheter och organisationer. Varje förvaltning ska utgå ifrån
förslagen och i sin årliga planering för sin verksamhet och budget lyfta
in och arbeta med miljöfrågorna.
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Att styra verksamhet med hjälp av mål är alltid en process. För att
denna ska lyckas finns det viktiga moment som behöver gås igenom.
Det är nödvändig att ta reda på var man är just nu och vart man vill och
utifrån detta formulera målen. När man är klar över sin målsättning ska
denna konkretiseras i handlingsplaner och åtgärder. Ett mycket viktigt
moment är att regelbundet följa upp och utvärdera arbetet, för att
därefter justera mål och handlingsplaner. Inga mål förblir oförändrade
över tid. Nya fakta, samhällsförändringar eller andra mer oväntade
händelser kan också kräva att man justerar eller till och med omprövar
målen.

Inom miljöområdet finns begreppet miljöstyrning som ett exempel på
målstyrning. Processen innehåller olika steg för att styra åtgärderna så
att miljömålen uppfylls. Det första steget i processen är att göra en
nulägesanalys. I den går man igenom alla de olika aspekter som man
påverkas av eller påverkar. Utifrån resultaten av analysen och
miljökvalitetsmålens ambitionsnivå formulerar man därefter sina egna
mål.

Förslagen till lokala mål bör harmoniera med med de regionala och
nationella målen. De flesta mål behöver anpassas och tolkas för att de
ska bli konkreta och användbara. Vissa förändringar och åtgärder kan
gälla hela Sverige medan andra enbart gäller kommuner, företag eller
enskilda. Målarbetet måste därför ske med beaktande av nedanstående:

Riksdagen: 15 nationella miljömål

Riksdagen: Nationella delmål

Länsstyrelsen Z län: Regionala miljömål, STRAM

Kommunfullmäktige: Vision Agenda 21 och handlingsplan
Lokala miljömål , miljöledningsprojekt
med lokala mål

Kommunorganisationen: Kommunala åtgärdsmål

Handlingsplaner, årliga: Skola/fritid/kultur
Vård/Omsorg/Sociala
Tekniska, Myndighet

För att göra det lättare att följa upp målen kan man ta fram uppgifter
om vad som ska mätas och hur ofta resultaten ska utvärderas. Ibland
används begreppen nyckeltal eller indikatorer för dessa mätetal. De
nationella miljökvalitetsmålen ger vägledning om vad naturen tål och
hur bråttom det är att nå målen.
När man tar fram sina egna mål och handlingsplaner finns det flera
faktorer som man bör ta hänsyn till;

 Är det planerade åtgärderna tekniskt genomförbara och vilka
kostnader/ intäkter uppstår?

 Finns det självklara och tydliga styrmedel?
 Kan man göra samordningsvinster?
 Finns det möjliga samarbetspartners?
 Kan åtgärder leda till konflikter av något slag?
 Är åtgärder och mål lokalt förankrade?
 Hur pedagogiska är målen och är de mätbara?

Lagstiftningen är basen för miljöarbetet. Miljöbalken som trädde i kraft
den 1 januari 1999 grundas på vissa regler och principer som är viktiga
att känna till. Miljöbalken innehåller även generella föreskrifter om
bland annat miljökvalitetsnormer och miljösanktionsavgifter.
Miljöbalken omfattar frågor om miljö, hälsa och kulturmiljö.
Lagstiftningen och dess tillämpning är dock inte tillräcklig för att bygga
ett långsiktigt hållbart samhälle. För att man ska kunna göra det krävs
även andra typer av insatser t ex planering, information och att konkret
genomföra planerade åtgärder.

Ett av de viktigaste medlen i allt miljöarbete är planering. En planering
för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att hushållning med olika
naturresurser ingår som en av grundförutsättningarna. Fysisk planering
innebär att man visar hur olika anspråk t ex exploatering av bebyggelse
och dess effekter kan förenas med olika förutsättningar, natur-
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förhållanden eller befintlig miljöstörning. En ny metod för att
förebygga miljöproblem är att genomföra MKB; det vill säga att göra
miljökonsekvensbeskrivningar av olika åtgärder

Miljöledningssystem är också ett viktigt planeringsverktyg för företag
och verksamheter. Det finns idag olika standarder för miljölednings-
system. ISO 14001 och EMAS är de mest betydande men det finns
enklare system framtagna för exempelvis olika branscher och
kommuner.

Det ekonomiska synsätt som används idag lämnar viktiga delar av
resurskalkylerna utanför. På så sätt får samhället felaktiga signaler
genom att man fortsätter att uppmuntra investeringar som leder till
förbrukning av själva resurserna. Detta är ohållbart i längden.
För att säkerställa utvecklingen och tillväxtsmöjligheterna måste vi på
sikt vårda samhällets tillgångar inklusive naturresurserna. Det kan vara
svårt att se sambanden mellan de stora miljöproblemen och
vardagsbesluten. Men det är också genom att kunna förändra
inriktningen av de lokala besluten som även de stora miljöproblemen
kan lösas.

En hållbar utveckling är med detta synsätt en utveckling där framtida
generationer får ta över en nationalförmögenhet som är minst lika stor
som idag.

Kunskap och engagemang är en av förutsättningarna för att olika
aktörer ska kunna agera på ett sätt som göra att de uppsatta miljömålen
uppnås.

För att kunna vända utvecklingen till ett uthålligt samhälle krävs att alla
hjälper till. Genom ett brett engagemang kan attityder ändras och
många konkreta åtgärder komma till stånd. Samhällets
miljöinformation sker ofta genom kommunernas Agenda 21- arbete.
Andra viktiga kanaler är utbildningsväsendet, näringslivet och
massmedia.

Kommunala övergripande mål
Bräcke kommun ingår i ett omfattande interregionalt projekt vars
huvudsyfte är att införa miljöledningssystem hos företag, kommuner
och landstinget i Jämtland. Projektet omfattar även kommuner och
företag i Sör- och Nord Tröndelag. För länets kommuner och landsting
är målet att bygga upp ett miljöledningssystem enligt standarden ISO
14001 och att registrera kommunen enligt EMAS-förordningen.

Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att Bräcke kommun ska
införa ett miljöledningssystem enligt SS EN ISO 14001.

Miljöledningssystemet kan beskrivas som ett verktyg eller en modell
för att planera, organisera och driva miljöarbetet inom en verksamhet
på ett systematiskt sätt. Grundtanken med miljöledningssystem är att
det ska ske ständiga förbättringar så att organisationen kontinuerligt
minskar sin miljöpåverkan.
Första steget är att i en miljöutredning beskriva kommunens
miljösituation och miljöpåverkan ställd i relation till de nationella och
regionala miljömålen utifrån kommunens roll som myndighet, som
verksamhetsbedrivare och som Agenda 21-ansvarig.

I miljöutredningen identifieras en organisations miljöpåverkan.
Miljöutredningen skall sedan ligga till grund för identifiering och
värdering av de betydande miljöaspekterna, formulering av miljömål
osv.

Gimån
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Miljöutredningen beskriver den befintliga miljösituationen i
kommunen sett till de nationella och regionala miljömål (STRAM) som
finns att tillgå.

Nedan redovisas de övergripande miljömålen för Bräcke kommun
antagna av kommunfullmäktige i november 2002. I det fortsatta
EMAS-arbetet ska dessa tillsammans med de regionala miljömålen
brytas ned till detaljerade mål för kommunens olika verksamheter.

1 Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricksvattentäkter i
kommunen ska skyddas mot negativ påverkan.

2 Det ska säkerställas att hanteringen av farligt avfall i kommunen
sker på ett tillfredsställande sätt.

3 Användandet av energi ska minska. De förnyelsebara
energikällornas andel av den totala energianvändningen ska öka.

4 Hanteringen av den mark som kommunen äger ska vara ett
föredöme. Detta uppnås genom att:

Skogsbruket bedrivs så att de ekonomiska
avkastningskraven uppnås samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras och kulturmiljövärden samt sociala
värden värnas.

Sjöar och vattendrags variationsrika livsmiljöer,
naturliga produktionsförmåga, biologiska mångfald och
kulturmiljövärden bevaras samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.

Bebyggd miljö utgör en god och hälsosam livsmiljö.
Byggnader och anläggningar lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt. De områden där mark eller vatten
är eller har varit utsatta för föroreningar kartläggs.

5 Kommunen ska verka för ökad miljömedvetenhet hos anställda
och kommuninvånare.

Miljösituationen i Bräcke kommun
Det första steget är nu genomfört och ur kommunens miljöutredning
(EMAS) redovisas nedan de nationella miljökvalitetsmålen samt korta
sammanfattningar av miljösituationen i kommunen. Dessa återfinns i
sin helhet i ”Miljöutredning för Bräcke kommun, 2002”.

I det fortsatta miljöarbetet kommer miljösituationen i kommunen att
stämmas av mot kommunens övergripande mål och de nationella och
regionala målen och förslag till åtgärder utarbetas för att uppnå målen.
Här kommer framför allt de olika länsmålen ha stor betydelse för vilka
åtgärder som förslås för att målen ska uppnås samt vem som ansvarar
för genomförandet.

Ren luft

Nationellt miljökvalitetsmål:
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.

Målet innebär:
Halterna av luftföroreningar överskrider inte fastställda lågrisknivåer för
cancer, överkänslighet och allergi eller för sjukdomar i luftvägarna.
Halterna av marknära ozon överskrider inte de gränsvärden som satts för att
hindra skador på människors hälsa, djur, växter, kulturvärden och material.

Utsläpp av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar
bedöms ligga långt under gällande gränsvärden i kommunen medan
utsläpp av bensen överskrider rekommenderade värden.Miljögodkända
pannor bidrar till att minska utsläppen av kväveoxider och sot.

Inom Jämtlands län står vägtrafiken för uppskattningsvis 55 % av
utsläppen av VOC (1993). Skoterantalet är stort vilket skulle kunna

Gimån
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vara en indikation på att skotertrafiken står för en betydande del av
VOC-utsläppen.
(VOC=flyktiga organiska föreningar, uppkommer framförallt av
avgaser)

Grundvatten av god kvalitet

Nationellt miljökvalitetsmål
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten.

Målet innebär:
Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som
markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av föroreningar mm.
Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådan att det bidrar till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så
att tillgång och kvalitet äventyras.

I dagsläget är 3 av 14 grundvattentäkter i kommunen skyddade (21 %).
Dessa ligger huvudsakligen inom tätbefolkade områden.

I Bräcke kommun finns relativt stora områden som från geologisk
synpunkt klassas som riskområden för radon i dricksvatten, vilket har
resulterat i flera prover med så höga halter att vattnet räknas som
otjänligt och inte bör användas till dryck eller livsmedelshantering. I de
fall då åtgärder var motiverade informerades fastighetsägaren och
uppföljning gjordes senare.

I kommunen finns 31 områden med skyddsklass 1 avseende
naturvårdsvärde, tre avseende geologiskt skyddsvärde och ett avseende
kulturminnesvård. Kommunen har åtagit sig att inte ge godkännande
till täktverksamhet inom områden med högsta skyddsklass 1.

Andelen naturgrus är hög inom kommunen, detta på grund av
områdets geologiska förutsättningar. Totalt uppskattas att det finns 22

miljoner fm3 naturgrus varav ca 13 miljoner fm3 anses teoretiskt
uttagbart.
Levande sjöar och vattendrag

Nationellt miljökvalitetsmål
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.

Målet innebär:
Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska
förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota
den biologiska mångfalden får inte introduceras.
Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och
vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd.

I Jämtlands län är vattenkraften utbyggd i stor utsträckning. Det finns
få opåverkade vatten kvar, en eventuell ökning av kraftutvinningen bör
därför endast ske genom effektivisering av befintliga anläggningar.

Recipientkontroller från de kommunala reningsverken visar en tydlig
positiv trend gällande främst COD samt kväve.

(COD=cemical oxygen demand=kemisk syreförbrukning)

Enligt Bräckes fiskeplan skall fiskeutsättningar i huvudsak ske med sjö-
/älveget material. För all utsättning och flyttning av fisk krävs tillstånd
av Länsstyrelsen.
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Myllrande våtmarker

Nationellt miljökvalitetsmål
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden.

Miljökvalitetsmålet innebär bl a:
Det finns våtmarker av varierande slag med bevarad biologisk mångfald i
hela landet.
Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och
annan exploatering.
Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras inte.
Torvbrytning sker på lämpliga platser och med hänsyn till miljön och den
biologiska mångfalden.
Våtmarkernas kulturmiljövärden samt värde för friluftsliv värnas.

I länsstyrelsens inventeringen har sammanlagt 16 värdefulla vårmarker
objekt lokaliserade i Bräcke kommun med en sammanlagd areal av
2303 ha, dock ej några som ingår i den nationella myrskyddsplanen.

Ingen övergödning

Nationellt miljökvalitetsmål
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människor hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Målet innebär bl a
Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa eller minska förutsättningarna för biologisk mångfald.
Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten.
Sjöar och vattendrag i skogs- och fjällandskapet har ett naturligt tillstånd,
vilket högst kan vara näringsrikt eller måttligt näringsrikt.
Sjöar och vattendrag i odlingslandskapet har ett naturligt tillstånd, vilket
högst kan vara näringsrikt eller måttligt näringsrikt.
Näringsförhållandena i kust och hav motsvarar i stort det tillstånd som rådde
under 1940-talet och tillförsel av näringsämnen till havet orsakar inte någon
övergödning.
Skogs- och jordbruksmark mark har ett näringstillstånd som bidrar till att
bevara den naturliga artsammansättningen.

Övergödning är inget generellt problem i Bräcke eftersom kommunen
saknar större industrier och jordbruket i kommunen inte är så intensivt.

Bara naturlig försurning

Nationellt miljökvalitetsmål
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller
kulturföremål och byggnader.

Målet innebär bl a:
Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturgivna
produktionsförmågan och den biologiska mångfalden bevaras.
Sverige verkar för att depositionen av försurande ämnen på lång sikt inte
överskrider den kritiska belastningen på mark och vatten.
Halterna i luft underskrider 5 mikrogram svaveldioxid/m3 och 20
mikrogram kvävedioxid/m3 (årsmedelvärden) för att skydda tekniska
material.

Det finns i dagsläget inga kalkningsprogram inom kommunen.
Området har generellt mycket god buffringskapacitet mot försurande
ämnen och nedfallen av svavel och kväve.

Levande skogar

Nationellt miljökvalitetsmål
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

Målet innebär:
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras.
Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.
Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och i
livskraftiga bestånd.
Hotade arter och naturtyper skyddas. Främmande arter och genetiskt
modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden
introduceras inte.Kulturminnen och kulturmiljöer värnas.
Skogens betydelse för naturupplevelser samt friluftsliv tas tillvara.
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Av kommunens totala landareal motsvarar skogen ca 85 %, eller 286
500 ha. Av denna areal är ägarfördelningen i ägargrupper följande:

Allmänna 8,6 %
Privata skogsägare 36,1 %
Bolag 55,3 %

Sju skogsområden utgör naturreservat inom Bräcke kommun

I kommunen har ca 25 områden identifierats som sk nyckelbiotoper
där hänsyn skall tas vid skogsbruk.

Ett rikt odlingslandskap

Nationellt miljökvalitetsmål
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Målet innebär:
Åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och
mullhalt samt så låg föroreningshalt att ekosystemens funktioner och
människors hälsa inte hotas.
Odlingslandskapet brukas på sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras
och den biologiska mångfalden gynnas.
Den genetiska variationen hos domesticerade djur och växter bevaras.
Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras inte.
Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit
genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras och förbättras.
Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras.

I kommunen fanns det enligt en inventering av ängar och hagar i länet
som länsstyrelsen gjorde 1993 ett 40–tal objekt som klassas som
”naturbetesmark” och ”slåtterängar”.

I Bräcke kommun finns det i dagsläget sju kända brunkullalokaler
(Jämtlands landskapsblomma) varav en eventuellt är utgången.

År 2000 fanns totalt 81 lantbrukare i kommunen, varav 49 ansökte om
stöd för ekologisk odling. Totala åkerytan i Bräcke kommun var år
1995, 2373 ha varav 2267 ha nyttjades.
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En god bebyggd miljö

Nationellt miljömål
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Målet innebär bl a:
Den bebyggda miljön ska samhällsplaneras så att…

 Det kulturella, historiska och arkitektoriska arvet i form av byggnader,
platser och landskap med särskilda värden skyddas och utvecklas.

 Miljöanpassad kollektivtrafik och goda möjligheter för gång- och
cykeltrafik erbjuds.

 Människor skyddas från skadliga halter av luftföroreningar, buller och
radon.

 Avfall hanteras så att dess farlighet minskar och att det kan återföras till
kretsloppet.

 Biologisk mångfald bevaras och mark- och vattenområden är fria från
föroreningar.

Banverket har gjort åtgärder på sammanlagt 125 bostäder i Bräcke
kommun som utsattes för bullernivåer över maximal ljudnivå 55 dB(A)
i sovrum nattetid.

Enligt Vägvekets undersökning är sammanlagt 29 fastigheter utsatta för
bullernivåer som översteg gränsvärdet 65 dB(A) vid marknivå i Bräcke
kommun.

Målet för radon är att kartlägga radonhalten inomhus och vidta åtgärder
om resultaten överskrider 200 Bq/ m2 i inomhusluft. Ambitionen är att
åtgärderna skall vara genomförda senast år 2020 i småhus och år 2010 i
flerbostadshus, förskolor och skolor, allt enligt de regionala
miljömålen. Vid kartläggning av radon som gjordes under 1991/92 på
skolor och förskolor m fl uppmättes inga halter som översteg gällande
riktlinjer.

Kommunen har tagit fram en avfallsplan som gäller för 2001-2004. I
denna anges som en övergripande målsättning följande:

 Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

 Människors hälsa och miljö skall skyddas mot skada eller
olägenhet.

För att nå upp till dessa mål anges vidare:

 Mängden deponerat material skall minska med 50 % till och
med år 2005, räknat från nivåerna år 2000.

 En mer långsiktig målsättning är att det efter år 2008 inte skall
deponeras något material från Bräcke kommun.

 Mängden avfall till deponi har minskat med ca 76 % från år
1994 (1700 ton) till 2001 (400 ton).

Exempel på god
bebyggd miljö
från centrala
Bräcke
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 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som kan brännas
körs till Umeå för förbränning.

Giftfri miljö

Nationellt miljökvalitetsmål
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.

Målet innebär bl a:
Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära
bakgrundsnivåerna.

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll.

Inventeringar av behovet av åtgärder vid nedlagda bensinstationer runt
visar att i Bräcke berörs 4 fastigheter där åtgärder erfordras.

Inventeringar av industrifastigheter visar också att 7 riskområden
(bilskrotar, oljedepå och ytbehandling) finns i kommunen.

Säker strålmiljö

Nationellt miljökvalitetsmål:
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.

Målet innebär bl a:
Stråldoser begränsas så långt det är möjligt.
Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som allmänheten får
utsättas för från verksamheter med strålning ska inte överstiga i genomsnitt
en millisievert per person under ett år.
Allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska anläggningar förebyggs.
Spridning av radioaktiva ämnen till omgivningen förhindras eller begränsas
om ett haveri skulle inträffa.

Det har inte gjorts någon inventering av strålkällor inom kommunen.

Skyddande ozonskikt

Nationellt miljökvalitetsmål
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig
UV-strålning.

Målet innebär att:
Sverige verkar för att halterna klor, brom och andra ozonnedbrytande
ämnen i stratosfären inte överstiger naturliga nivåer.

Följande siffror har inrapporterats till Naturvårsdverket (NV) 1999 vad
beträffar ozonnedbrytande ämnen:

CFC (köldmedia) 0 kg installerat, 0 kg påfyllt, 1kg omhändertaget.
HCFC (köldmedia) 528 kg installerat, 78 kg påfyllt, 0 kg
omhändertaget.
HFC (köldmedia) 533 kg installerat, 44 kg påfyllt, 0 kg omhändertaget.

Begränsad klimatpåverkan

Nationellt miljökvalitetsmål
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN: s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra
länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.

Målet innebär:
Åtgärdsarbetet inriktas på att halten av koldioxid i atmosfären
stabiliseras på en lägre halt än 550 ppm samt att halterna av övriga
växthusgaser inte ökar. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende
av insatser i alla länder.
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Hållbar energiförsörjning

Torv

<1%

Icke förnyelsebara

40%

Förnye lsbara
60%

Hushållsavfallet från Bräcke kommun deponeras på en täckt deponi,
ingen metanutvinning sker från denna. I Bräcke kommun finns det i
dagsläget inte någon mer omfattande djurhållning som skulle kunna
orsaka något större utsläpp av metan.

Kommunen är exportör av energi. Den energi som tillförs kommunen
men inte används där exporteras, dels till närliggande kommuner men
också till mer avlägsna regioner. Nedan redovisas hur stor mängd
energi som omvandlas med hjälp av inhemska råvaror inom
kommunen i förhållande till den mängd som används
(självförsörjandegraden).

Energitillförsel – användning och export

Figuren nedan visar hur den energi som används inom kommunen
fördelas på förnyelsebara respektive icke förnyelsebara energi

Upphandling

Vid vissa större upphandlingar i kommunen ställs vissa miljökrav.

Kommunen har en energipolicy/strategi för att minska
energianvändningen.

Kommunen strävar efter att handla lokalt producerade livsmedel och
KRAV-märkta varor (kriterier saknas för vad som ska räknas som
lokalt producerat, det finns också svårigheter med konteringen av
KRAV-märkta och lokalproducerade livsmedel).

Utbildning/medvetenhet
I skolplanen för Bräcke kommun finns angivet hur miljöfrågorna skall
beaktas inom skolan och i undervisningen

Miljösituationen i kommunen - sammanfattning
Allmänt kan konstateras att den ovan redovisade genomgången av
miljösituationen visar att det inte föreligger några allvarliga
miljöproblem i kommunen, men att situationen kan förbättras inom
flera delområden. I det fortsatta miljöarbetet kommer konkreta förslag
att tas fram så att kommunen svarar upp mot de nationella och
regionala målen.
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Bostäder och bebyggelseutveckling

Bostadsbebyggelse

Tillgängliga och planerade tomter
För att uppfylla utvecklingsplanens mål ska det finnas byggklara tomter
i kommunen och förutsättningar att snabbt handlägga ansökningar om
bygglov. Översiktsplanens rekommendationer för bygglovprövning i
byarna är därför utformade för att svara mot utvecklingsplanens
positiva grundinställning Någon kommunal tomtreserv är dock inte
meningsfull att bygga upp på landsbygden, då efterfrågan är spridd och
bygglov som regel snabbt kan prövas.

I kommunen finns byar och landsbygd med en attraktiv miljö för den
som vill ha lite större tomt med möjlighet för t ex odling och
djurhållning av hobbykaraktär. Många av de som väljer sådan
bosättning har ofta någon samhörighet med byn och allt tyder på att
det handlar om stabila bosättningar och mycket låg flyttbenägenhet.
Möjlighet till denna typ av bosättning kan också i vissa fall vara en
tillgång vid rekrytering av arbetskraft.

I samtliga kommunens tätorter finns byggnadsklara traditionella
bostadstomter. Detsamma gäller för vissa byar på landsbygden
nämligen Fjällsta, Rissna, Flatnor, Stavre, Grötingen och Bensjö.

Planberedskapen får anses vara god vad avser traditionella
bostadstomter.

Flerbostadshus
Kommunens bostadsbolag, Bräcke Teknik AB, har under de senaste
åren brottats med stora problem vad gäller outhyrda lägenheter. Antalet
tomma lägenheter har varit ca 190 st eller drygt 20%.

Bostadsbolaget har inlett en avveckling av bostadsbeståndet enligt en
avvecklingsplan som fullmäktige beslutade 2001-06-13. Denna
avvecklingsplan innebär att bostadsbolaget skall minska sitt
lägenhetsbestånd med ca 150 lägenheter till totalt ca 650 lägenheter.
Vakansgraden skall därefter ej överstiga 5%.

Att riva bostadshus kan upplevas som en negativ åtgärd, men en
anpassning av lägenhetsbeståndet till en nivå som är anpassad till
kommunens befolkningstal är ett måste.

Bostadsbolaget kommer också att anpassa sitt kvarvarande bestånd så
att tillgängligheten och standarden på kvarvarande bestånd förbättras.
Den yttre miljön är också viktig och skall anpassas utifrån bolagets och
hyresgästernas gemensamma önskemål.

Kommunen, bostadsbolaget och hyresgästföreningen är eniga om att
när avvecklingen är klar och de kvarvarande beståndet erhållit en
ansiktslyftning, kommer bostadsbolagets lägenhetsbestånd att bli ett
attraktivt och bra komplement till det övriga boendet i kommunen.

Fastighetsbildning
Bräcke kommun har en principiellt positiv grundinställning till enskild
permanentbebyggelse på landsbygden. I vår landsbygdskommun skall
det finnas tillgång till alternativa boendemiljöer.

Vid nytillkommande tomter skall rimlig vägning göras med hänsyn till
brukad jordbruksmark och störningar från jordbruket.

Fastighetsfrågor regleras av fastighetsbildningslagen och
översiktsplanens områdesanknutna rekommendationerna i kap 5 samt
de generella rekommendationerna i kap 6 och utgår från ovanstående
grundregler.
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Strandskydd, möjlighet till dispens för sjönära bebyggelse
I Bräcke kommun, som innehåller 100-tals mil stränder finns sedan
länge önskemål om en mer nyanserad tillämpning av strandskyddet vid
ett antal sjöar inom kommunen där friluftslivets intressen är mycket
svagt. Enligt kommunens uppfattning bör det i glesbebyggda delar med
lågt bebyggelsetryck vara möjligt att förena en planmässig behandling
av strandskyddet med behovet av skydd för det rörliga friluftslivet samt
djur- och växtlivet.

Avsikten med en nyanserad tillämpning av strandskyddet är att
åstadkomma attraktiva och alternativa tomter för olika typer av
bostadsbebyggelse inom vissa utvalda områden. De föreslagna
områdena bör vara belägna så den tillkommande bebyggelsen ger
positiva effekter för byns/ortens serviceunderlag. I tätortsnära områden
reserveras möjligheterna till strandnära bebyggelse för permanent-
boende. I övriga föreslagna dispensområden bör både permanent-
boende och fritidsboende vara möjligt.

Då förutsättningarna att tillämpa ovanstående är beroende av utfallet av
pågående översyn av lagstiftningen beskrivs i kap 4 kommunens
uppfattning om hur underlaget för en nyanserad tillämpning kan
utarbetas inom ramen för översiktsplanen.

Kommunen vill samtidigt betona vikten av att den aviserade
lagändringen verkligen kommer till stånd och att ärendet inte som nu är
fallet, blir liggandes som en ”långbänk” på miljödepartementet.

Fritidshus, fritidsboende
Bräcke kommun ser principiellt positivt på ny fritidshusbebyggelse.

Nybebyggelse av fritidshus bör lokaliseras så att de i möjligaste mån ej
stör andra intressen och verksamheter. Fritidshusbebyggelse eller
åtgärder som den kan föranleda, exempelvis vägar, får inte medföra att
pågående markanvändning i närheten försvåras, ej heller att natur- och
kulturvärden av stor betydelse förstörs.

Lokalisering av fritidshus i jordbruksbyar (se avsnitt
fastighetsbildning), bör följa samma rekommendationer som för
permanenta bostäder.

Där tomma lägenheter i flerbostadshus inte behövs för
permanentboende kan övervägas att upplåta eller sälja dessa för
fritidsboende.

Näringsliv

Näringslivsstruktur
I tabellen i kommunbeskrivningen (se kap 2) redovisas antal sysselsatta
inom olika näringar i Bräcke kommun.

För att uppnå en positiv näringslivsutveckling behövs både tillgång till
intressanta och meningsfulla arbeten som ger god och skälig utkomst
och en attraktiv boendemiljö med ett rikt urval av kultur- och
fritidsaktiviteter, service och social omsorg samt gemenskap.
Tillsammans skapas därmed förutsättningar för en god livskvalitet som
kan attrahera både företag och inflyttare.

Kommunens natur- och kulturvärden, jakt och fiske samt andra
”landsbygdstillgångar” är därvidlag viktiga inslag vid marknadsföringen
av kommunen.

Grötingen
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Industribebyggelse
Bräcke kommuns målsättning är att alltid kunna erbjuda de som önskar
tveckla befintlig industri eller göra nya industrietableringar lämplig ark
och/eller byggnation för detta ändamål.

Tillgången till planlagd industrimark är god i kommunen.

Kommunen ser även principiellt positivt på industriproduktion utanför
detaljplanelagt område, om så är möjligt ur kommunaltekniska aspekter
samt om övriga allmänna intressen ej störs av en etablering.

Service

För att uppnå målen i utvecklingsplanen att bevara och utveckla
utbudet av kommunal och kommersiell service i kommunen är det
angeläget att så långt möjligt bibehålla nuvarande serviceutbud. I
serviceplanen framgår mer i detalj hur kommunen avser arbeta för att
uppnå detta.

Målen föranleder inga särskilda åtgärder avseende markanvändningen,
men det kan noteras att i tider av vikande serviceutbud på landsbygden
blir det angeläget att bibehålla nuvarande servicenivå i kommunens
tätorter.

Kommunikationer, vägar

Bra vägar, allmänna kommunikationer med buss och järnväg,
kommuntäckande telekommunikationsnät och snabba IT förbindelser
är enligt utvecklingsplanen ett livsvillkor för Bräcke kommun.

Där större allmänna vägar passerar genom tätorterna är det angeläget
att vägmiljön görs attraktiv så att den samverkar med samhället och
medför en säker trafikmiljö. Därför har särskilda fördjupningar
utarbetats för Bräcke och Pilgrimstad. För Bräcke har detta
formaliserats i en av kommunfullmäktige antagen fördjupning av
översiktsplanen. Den omfattar också förslag på en ny planskild
korsning över järnvägen som ska ses som en strategisk investering för
att höja framkomligheten mellan tätortens olika samhällsdelar och
tillskapandet av en säker trafikmiljö.

I förbättringen av telekommunikations- och bredbandnätet kommer
ytterligare ett antal master att behöva sättas upp. Detta utgör viktiga
investeringar för kommunens utvecklingsförutsättningar.

Med hänvisning till den redan omfattande och kommuntäckande
elektromagnetiska strålningen från radio- och TV-utsändning, befintlig
radiokommunikation mm, har kommunen inte övervägt införande av
”strålningsfria” zoner, t ex i samband med utbyggnaden av 3G
systemen.

Jordbruk

Idag finns stora arealer jordbruksmark som håller på att förbuskas. Det
är ett önskemål att dessa så långt möjligt hålls öppna. Ett fortsatt
jordbruk, även i kombination med andra näringar bidrar till det öppna
landskapet som har stor betydelse för bosättning och arbete utanför
kommunens centralorter. Kommunen anser det därför angeläget att
den idag brukade åkermarken bibehålls öppen och brukad, men saknar
dock styrmedel för att säkerställa detta.

Sverige har dock för närvarande ca 0,5 milj ha jordbruksmark mer än
vad som behövs för den egna livsmedelsförsörjningen, detta inverkar
också på jordbruket inom Bräcke kommun. Det är därför troligt att
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betydande arealer jordbruksmark blir tillgängliga för andra ändamål i
framtiden.

Detta bör dock inte vara aktuellt för den jordbruksmark som har
betydelse för det aktiva jordbrukets bedrivande. Dessa arealer ska
enligt målen i utvecklingsplanen skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra ett rationellt jordbruk.

Skogsbruk

Skogsbruket med efterföljande vidareförädling utgör en viktig
näringsgren inom kommunen. Skogsbruket är enligt miljöbalken av
nationell betydelse och enligt lagen skall skogsmark som har betydelse
för skogsnäringen så långt möjligt skyddas mot de åtgärder som
påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.

Skogsbruket regleras enligt lagar som ligger utanför kommunens
myndighetsutövning, men utifrån de allmänna målen i landet om
hållbart nyttjande av våra naturresurser är det Bräcke kommuns
önskemål/rekommendationer att skogsbruket bedrivs enligt följande:

ETT INTENSIVT, STÅNDORTSANPASSAT, NATURVÅRDS-
ANPASSAT, LÅNGSIKTIGT SKOGSBRUK FRÄMST
KOMBINERAT MED BOENDE.

För att kunna förverkliga de ambitioner som finns anges följande:

- Öka samarbetet med skogsbruket och hela skogsnäringens
intressenter.

- Stötta och stimulera befintliga företag.
- Underlätta för nyetablering.
- Stötta och stimulera till kombinationsföretagande med någon

del av försörjningsunderlaget från jord/skog.

- Verka för att möjligheter till fastighetsbildning för ett attraktivt
landsbygdsboende kan ges i kombination med en
försörjningsdel ur skogsnäringen.

- Verka för ett samarbete mellan åbor och utbor för att finna
samarbetsmöjligheter till lokalt arbete.

- Verka för en utveckling av turism där kommunens
naturresurser, miljö, natur och skog utgör utvecklingsfasen.

Reglerna för skogbruket återfinns i huvudsak i Skogsvårdslagen (SVL)
Ett skogsbruk som följer föreskrifter i 30 § SVL minskar allmänhetens
krav på ytterligare restriktioner på skogsbruket, exempelvis vid tätorter,
i friluftslivet, närmiljö och liknande.

En mångsidig användning av skogsmarken skall enligt SVL låta sig
förenas med ett rationellt skogsbruk.

Kraven på hänsyn får normalt aldrig föranleda att pågående
markanvändning avsevärt försvåras och de skall alltså kunna förenas
med ett rationellt skogsbruk. Detta gäller dock inte inom områden där
frågan om särskilt skydd (t ex naturreservat) har aktualiserats och där
ersättning till markägare som regel utgår. Bräcke kommun avser att
verka för ett skogsbruk där kraven enligt SVL 30 § uppfylls. Detta
medför att kommunen under den kommande planperioden ej avser att
försöka lägga speciella restriktioner på skogsbruket kring tätorter,
fritidsbebyggelse, friluftsområden, turistanläggningar eller liknande
utöver vad skogsvårdslagen anger(inför nästa planperiod sker
utvärdering av denna kommunala hållning för ev omvärdering).

Naturligtvis ser kommunen att icke-försurande gödselmedel
exempelvis kalkammonsalpeter används vid skogsgödsling.

Från och med 1984 gäller förbud inom kommunen mot spridning av
bekämpningsmedel avsedda för lövsly. Förbudet gäller även
behandling av enskilda lövträdstammar genom fickning eller dylikt.
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Rennäring

Bräcke kommun avser att verka för att de intresseområden som
angivits på markanvändningskartan (källa: Länsstyrelsens
rennäringsenhet) omfattande vinterbetesområden som av hävd
används för vinterbete och flyttvägarna skall beaktas vid alla åtgärder
som påtagligt kan skada näringen.
Vid eventuella konflikter med exempelvis skogsnäringen avser
kommunen verka för någon typ av samrådsgrupper för diskussion och
information.

Rennäringen är av riksintresse enligt miljöbalken. Rennäringslagen
reglerar renskötselrätten. Enligt lagen är renskötseln förbehållen
samerna och de har via renskötselrätten möjlighet att använda mark
och vatten till underhåll för sig och sina renar. Lagstiftningen har till
stor del gått ut på att reglera konflikter mellan rennäringen och andra
markanvändare.

Renskötselns markanvändning varierar med årstiderna och med åren
beroende på bl a temperatur, nederbörd och vindförhållanden.
Generellt kan renskötselförloppet beskrivas med följande skiss:

Inom Bräcke kommun hävdar samebyarna Njaarke (Sösjö),
Jounevaerie (Offerdal), Ohredahke (Frostviken mellersta),
Raedtievaerie (Frostvikens södra) och Jiingevaerie (Hotagens) sin
sedvanerätt för renskötsel. Sedvanerättsmarkerna är de trakter utanför
renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året.
Det är under vinterhalvåret 1 oktober - 30 april som renskötsel får
bedrivas inom dessa sedvanerättsmarker. Inom dessa marker gäller bl a
förbud mot att stänga flyttväg eller hindra ren att beta.

Fiske

Bräcke kommun rymmer många sjöar och vattendrag av intresse för
fisket. Goda fiskemöjligheter kan bidra till ökat permanentboende,
stimulera etablering av nya verksamheter samt motverka utflyttning
från kommunen.
Kommunen avser vidare att genom ett aktivt arbete med fisket ge
underlag för småskalig fisketurism som tar tillvara bygdens speciella
förutsättningar och kan utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till
fjällområdets utbud. Fisketurismen bör utvecklas i harmoni med
kommuninvånarnas behov av fiske och rekreation så att balans skapas
mellan allmänt tillgängliga vatten och exklusivt inriktat fiske.

För övrigt hänvisas till den del av kommunfullmäktige antagna
Fiskeplanen från 1991. Kommunen har för avsikt att se över denna
plan. Inriktning, former för översyn samt resursbehov utredes i samråd
med länsstyrelsen.

Vattenbruk
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Bräcke kommun ser i huvudsak positivt på ett mer intensivt
utnyttjande av sjöarna inom kommunen bl a genom en del vattenbruk.
Kommunen ser därför möjligheter till främst fiskodling i ett mindre
antal sjöar.

Varje enskilt önskemål om etablering av fiskodling kommer dock att
prövas utifrån en analys av miljöförhållanden och näringslivsaspekter.

Bräcke kommun har tillsammans med Uppsala universitets
limnologiska institution utfört en limnologisk undersökning med
avseende på lämplighet för fiskodling. Undersökningen omfattar:

avrinningsområden
sjöbeskrivningar
fosforbelastning och fiskodlingskapacitet

Den senare avdelningen innehåller fosforbelastning, odlingskapacitet
samt förutsättningar för kassodling av regnbåge och
miljövårdsaspekter.

Undersökta sjöar är:

Hemsjön, Håvdsjön, Brehungen, Hungsjön, Bodsjön.

Börjesjön, Sundsjön södra delen, Rindsjön-Revsundssjön,
Anvikssjön-Revsundssjön, Tavnäsviken-Revsundssjön, Norsfjärden-
Revsundssjön.

Fisksjön, Singsjön, Stor-Kälsjön, Sicksjön, Övsjön, Hemsjön/Baksjön,
Balsjön, Gransjön-Övre delen, Hällesjön, Lungsjön.

(För övrigt hänvisas till rapporterna: Limnologisk undersökning med
avseende på lämplighet för fiskodling LIV 1986 B:4 och LIV 1985 B:6,
underlag till översiktsplanen).

Miljövård, del miljöskydd

Vatten
Kommunen skall leverera vatten av god kvalitet såväl bakteriologiskt
som fysikaliskt/kemiskt och det skall vara fritt från ledningsangripande
egenskaper.

Skyddsområden och skyddsföreskrifter skall enligt EU ramdirektiv för
vatten finnas för alla kommunala vattentäkter senast 2010. Kommunen
avser uppfylla dessa krav senast år 2010, sannolikt tidigare då detta
arbete pågår för närvarande.

Presumtiva grundvattentillgångar bör undantas från exploatering som
medför risk för försämring av vattenkvaliteten.

Rutinprogram för underhåll, tillsyn och kontroll upprättas för
reservoarer, pumpstationer och verk.

Reservvattentäkter tas fram där detta behövs.

Planer för åtgärdande av olika driftstörningar upprättas (olyckor, behov
av klorering, ledningsbrott mm).

Kommunen skall medverka till att kvaliteten i enskilda vattentäkter är
jämförbar med kvaliteten hos kommunala verk.

Dricksvatten - kommunalt och enskilt
Komsumtionsvattnets kvalitet och skyddet av detta är en
utomordentligt viktig fråga. Kvalitetsförsämring p g a nedslitna
distributionsnät bedöms i framtiden bli alltmer aktuellt.
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Det dricksvatten som kommunen levererar är i de allra flesta fall av
mycket god kvalitet såväl tekniskt som hygieniskt. Även när det gäller
förbrukning/kvantitet finns inga större problem.

Luft
Kommunen arbetar för att bästa möjliga teknik ur såväl förbrännings-
som miljösynpunkt används.

Kommunen arbetar för att det mest miljövänliga alternativet används
vid kommunala anläggningar.

Genom ökad information till villaägare m fl om bränsleavtal,
eldningsteknik mm arbetar kommunen för att minimera störningar från
små fastbränsleanläggningar.

I kommunen är max 1 minut tomgångskörning tillåten.

Genom en aktiv insats i kommunens trafikplanering arbetar kommunen
för att bibehålla nuvarande möjligheter att åka kollektivt.

Kommunen inventerar användningen av CFC (freon) och verkar
genom information för en minskad användning av CFC och ett
succesivt utbyte till andra miljövänligare alternativ.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten inom Bräcke kommun är i stort sett mycket god.

Lindriga problem uppstår emellertid i tätorterna vid vissa tillfällen
vintertid. De flesta luftproblemen inom kommunen är lokala och
förorsakade av t e x vedeldning och tomgångskörning. Här spelar
information och opinionsbildande insatser en viktig roll.
Ovanstående gäller också tobaksrökning som har en huvudroll när det
gäller allergier.

I ett större perspektiv är naturligtvis försurande utsläpp från trafik,
industri, uppvärmning etc viktiga.

Buller
Kommunen arbetar för att verksamhet som kan medföra
bullerstörningar lokaliseras och utformas på ett sätt som minimerar
olägenheterna.

Bullerproblem
Några större bullerproblem finns inte inom kommunen.

Bullerproblem finns inom vissa områden nära järnvägen och E 14 men
är inte av någon större omfattning. Bullerfrågor vid järnväg behandlas i
"Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik – Riktlinjer och
tillämpning (Dnr SO2-4235/SA30), Banverket, Boverket,
Naturvårdsverket". Banverket har åtgärdat ca 125 bostäder i Bräcke
som utsatts för bullernivåer över maximal ljudnivå 55 dB(A) i sovrum
nattetid..

Vidare finns ett antal skjutbanor inom kommunen. Vid några av dessa
förekommer bullerstörningar, dock inte av någon allvarlig art.

Vikten av bullerfri boendemiljö påverkar lokaliseringsfrågor. Allmänna
riktlinjer för trafikbuller är viktiga i detta sammanhang.

Avlopp
Kommunen skall medverka till att allt avloppsvatten skall genomgå
rening utöver slamskiljning innan utsläpp i recipient eller markområde.

Kontroll sker regelbundet i recipient nedströms utsläpp från kommunal
anläggning avseende grad av påverkan. Pumpstationer och
bräddavlopp inventeras och bedöms med avseende på funktion och
miljöpåverkan.
Kommunen fastställer normer för vilka utsläppshalter som accepteras
till kommunens nät. Olje- och bensinavskiljare inventeras och bedöms
med avseende på funktion och miljöpåverkan.

Inventering av gödselanläggningar och gödselhantering genomförs.
Dagvattenutsläpp och miljöpåverkan inventeras.
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Avloppsvattenbehandling
Avloppsvattensidan i kommunen fungerar i stort acceptabelt på de allra
flesta håll. Kommunen har relativt många små verk och dessa belastar
olika recipienter. Problemen på avloppsbehandlingssidan är små, svårt
avloppsvattenbelastade sjöar och vattendrag finns inte inom
kommunen.

Den senaste 20-årsperioden har stora insatser gjorts på
avloppsreningsområdet. Trots det är fortfarande begränsning av
fosforutsläpp en viktig fråga.

Underhåll och optimering av befintliga anläggningars funktion är,
liksom vad avser dricksvatten, av utomordentlig betydelse.

Avfall
För Bräcke kommun finns en särskild avfallsplan antagen av
kommunfullmäktige 2001-02-23.

För den framtida avfallshanteringen i Bräcke kommun finns enligt
avfallsplanen två stycken övergripande målsättningar samt ett antal
delmål som i vissa fall är mer mätbara. Dessa mål skall ligga till grund
för hur kommunen ska arbeta för att minimera den påverkan på
människor och miljö som vårt avfall åstadkommer.

Hänsyn har tagits till tidigare antagna målsättningar inom
avfallshanteringen i andra kommunala planer.

Övergripande målsättningar
Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

 För att i framtiden få ett samhälle där kretsloppstänkandet råder
måste vi lära oss att hantera råvaror på ett nytt sätt. Att lämna in

kasserade produkter till återvinning måste bli ett naturligt sätt att
göra sig av med avfallet. Möjligheten att lämna ifrån sig avfallet
måste finnas för alla medborgare. Återvinnings-gårdarna och
återvinningsstationerna har därför av fortsatt viktig betydelse.

 Återvinningsgårdarna är av stor betydelse för återvinningen av
material. Möjligheten att lämna sorterat avfall ska finnas i de
olika kommundelarna. Öppettiderna ska anpassas till
besöksfrekvensen, med extraöppet på vissa helger under
sommarmånaderna.

 Genom bra information till allmänheten ska kunskapen och
motivationen till större återvinning öka.

Människors hälsa och miljö skall skyddas mot skada eller olägenhet.

 En högt prioriterad del i all avfallshantering är att minimera den
påverkan som kan uppstå på vår omgivning. Insamling av
farligt avfall är en viktig uppgift i den kommunala
renhållningen. En annan viktig del är att ha kontroll på de
utsläpp som uppkommer runt gamla och befintliga deponier.
Fungerande kontrollprogram ska finnas för att dokumentera
och vid behov åtgärda eventuella utsläpp av farliga ämnen.

 Bra information om vad som är farligt avfall och hur det ska
hanteras bör öka den insamlade mängden av det farliga avfallet.
Insamlingsrundor i kommunen ska göras en gång om året för
att öka allmänhetens möjlighet att lämna in farligt avfall.

Förutom dessa övergripande målsättningar skall hanteringen vara
rationell och kostnadseffektiv samt att en bra service ska ges till våra
innevånare.

De övergripande målsättningarna kan uppnås bland annat genom att:
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 Avfallets farlighet skall minska

 Information om vad som är farligt avfall och hur det ska
sorteras och paketeras måste öka. Ofta blandas avfall på ett sätt
som gör att farliga ämnen och komponenter hamnar på fel
ställe. Detta leder till onödiga utsläpp vid energiutvinning och i
lakvattnet vid deponier.

 Möjligheten för abonnenterna att lämna farligt avfall till
kommunen ska förbättras. Detta kan ske exempelvis genom en
årlig insamlingsrunda där farligt avfall hämtas längs den
ordinarie hämtningsvägen samt genom kampanjer och
information.

Mängden avfall till deponi skall minska.

 Mängden deponerat material skall minska med 50 % till och
med år 2005, räknat från nivåerna 2000. Motsvarande mål
uppsatt av Naturvårdsverket är en minskning med 70 % till år
2005, men då räknat från 1995 års nivåer. Bräcke kommuns
målsättning ger en mindre mängd till deponi än
Naturvårdsverkets mål.

 Taxan ska utformas så att den blir ett medel som kan styra mot
ökad vilja till sortering av avfall. Kommande lagkrav på förbud
mot deponi av brännbart och organiskt avfall kommer att
medföra större ansvar för avfallslämnaren att sortera sina sopor.

 Hämtning av hushållsavfall skall efter år 2004 ske i två
fraktioner, brännbart och komposterbart. Cirka 40 % av
avfallets vikt utgörs av komposterbart organiskt avfall. Om
komposterbart avfall sorteras ut så minskar transport-
respektive mottagningskostnaderna med motsvarande
viktandelen då allt betalas efter vikt.

Områden med risk för utsläpp från deponier skall ha kontrollprogram
som dokumenterar eventuella utsläpp till omgivningen.

 Att anta ett provtagningsprogram för hela kommunen som
säkerställer att inga föroreningar går ut i yt- och grundvatten.
Provtagningar skall kvalitetssäkras genom noggrann
dokumentering. Provtagningarna skall anpassas bättre efter
vilka föroreningar som kan antas komma från
föroreningskällan. Personal som tar prover skall ha erforderlig
utbildning för uppgiften och alla analyser skall göras av
ackrediterade laboratorier.

 All illegal deponering av avfall skall polisanmälas för att sedan
utredas av polismyndigheten.

Efter år 2008 skall inget avfall deponeras i Bräcke kommun.

 Av återvinningsskäl samt av kommande lagkrav på hur
deponier skall vara konstruerade ska hanteringen av avfall
styras mot så stor återvinning att deponin i Bräcke kan avslutas.

Förorenad mark
Länsstyrelsen har genomfört inventering av vissa typer av
industrifastigheter i länet för att utreda förekomst av förorening eller
risk för förorening av mark. Inom områden som inventerats ska
inventeringsresultaten beaktas vid prövning av annan markanvändning
intill dess marken är sanerad.
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Naturvård

Vetenskaplig naturvård
I kommunen finns några områdena av riksintresse för naturvården
samt ett flertal lokala skyddsvärda områden. Dessa intressen säkerställs
och skyddas genom precisering av markanvändningen och
rekommendationer för bygglovprövning.

Om framtida nya inventeringar påvisar särskilt värdefulla
naturområden, kommer behovet av eventuellt särskilt skydd för dessa
områden att övervägas.

Inom floravården är målsättningen att bibehålla en rik och varierad
flora och vegetation och att bevara alla inhemska vilda växter och
reproducerande populationer inom hela sina utbredningsområden.
Orsakerna till eventuella förändringar i floran beror främst på
markanvändningen.

Metoder för en aktiv floravård är bl a hänsyn vid samhällsplanering och
markanvändning, skydd av områden, restaurering, fridlysning,
information osv. Vid planering för andra typer av markanvändning
måste floravårdsaspekter komma in på ett tidigt stadium.

I nuläget saknar kommunen i stor del kunskapen om lokaler med
speciella floravärden. Ofta kan sådana floravärden räddas med enkla
medel vid till exempel planering för bebyggelse, industrivägar och
ledningar. (Kända lokaler redovisas i översiktsplanens kartmaterial).

Naturvårdsbegreppet är ett vitt begrepp som förutom den ovan
behandlade vetenskapliga naturvården omfattar följande:

Kulturell naturvård syftar främst till att bevara olika typer av
kulturlandskapet. (Se avsnitten kulturminnesvård och landskapsvård).

Praktisk/ekonomisk naturvård innebär hushållning med naturresurser
och får betydelse vid prövning av täkttillstånd för grus eller torv. (Se
avsnittet värdefulla ämnen och mineraler).

Social naturvård avser naturvård för det rörliga friluftslivet och
turismen. (Se avsnittet friluftsliv och landskapsvård).

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som byggs upp
inom EU. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska
mångfalden. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och
fågeldirektiv och utgör en form av EU-lagar som medlemsstaterna är
skyldiga att tillämpa på en nationell nivå. I Sverige är dessa områden
skyddade med stöd av miljöbalken mot verksamheter som kan skada
områdets livsmiljöer eller bevarandet av de utpekade arterna. Sedan 1
juli 2001 är samtliga Natura 2000-områden klassade som riksintressen.
Det krävs tillstånd av länsstyrelsen om någon vill bedriva verksamhet
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Detta kan även gälla även om verksamheten
utförs utanför ett Natura 2000-område. Naturvårdsverket har ansvaret
för att utarbeta allmänna råd som beskriver hur Natura 2000-områdena
bör hanteras.

I Bräcke kommun finns 24 st Natura 2000-områden om totalt 3430 ha.
Av detta är 54 %, eller 14 områden om 1850 ha, redan skyddade som
reservat. Områdena säkerställs och skyddas genom precisering av
markanvändningen och rekommendationer för bygglovprövning.

Ängs- och hagmarker
Naturvårdsverket startade 1987 en riksomfattande inventering av ängs-
och hagmarker med syfte att lokalisera, dokumentera och klassificera
naturliga slåtter- och betesmarker. Inventeringen startade i Jämtlands
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län 1989 och fältarbetet har huvudsakligen genomförts under perioden
1989-91.

De marker som omfattas av inventeringen har sedan lång tid i mer eller
mindre obruten följd nyttjats för slåtter och/ eller bete. Marken får inte
vara utsatt för sentida påverkan i form av gödsling, insådd eller
plöjning. Slåtter- och betesmarker med en tydligt gödselpåverkad flora
eller där igenväxningen har gått så långt att floran därför har utarmats,
samt gammal åkermark, har inte tagits med i inventeringen. Vissa
undantag har gjorts för områden av mycket stort värde för
landskapsbilden och kulturmiljön.

Den inventerade arealen utgör cirka 3 % av länets jordbruksmark.
Områdena har klassats i tre olika värdeklasser (klass I = högsta värde,
klass II = mycket högt värde, klass III = högt värde). Dokumentationen
och klassificeringen omfattar framförallt områdets markslag, naturtyp,
vegetationstyper, indikatorarter (kärlväxter), påverkan och kulturspår.

Inom kommunen finns, framför allt i den västra delen, ett antal mindre
områden med värdefulla ängs- och hagmarker. Dessa intressen
säkerställs och skyddas genom precisering av markanvändningen och
rekommendationer för bygglovprövning.

Våtmarker
Våtmarksinventeringen, VMI är en riksomfattande inventering av
Sveriges våtmarker som har genomförts i Naturvårdsverkets regi. I
Jämtlands län påbörjades inventeringen 1989 och avslutades 1993.
Inventeringen omfattar våtmarker större än 50 ha och som är belägna
nedanför fjällen. I länets inventering ingår mer än 2100 våtmarksobjekt
fördelade på 413 000 ha.

De vanligaste våtmarkstyperna som ingår i länets våtmarksinventering
är topogena kärr, nordlig mosse, blandmyr, sumpskog, soligena kärr
och strängflarkkärr. Mindre vanliga våtmarkstyper i länet är t ex
excentrisk mosse, sluttande mosse, mader, blekesjöar och blekefält.

Inventeringen har bla resulterat i följande statistiska uppgifter:

Naturvärdesklasser
klass 1 (mycket höga naturvärden) 245 objekt i länet, varav

17 i Bräcke kommun
12%

klass 2 (höga naturvärden) 516 objekt (i länet) 24%
klass 3 (vissa naturvärden) 1282 objekt (i länet) 60%
klass 4 (saknar kända naturvärden) 83 objekt (i länet) 4%

De värdefullaste våtmarkerna säkerställs och skyddas genom
precisering av markanvändningen och rekommendationer för andra
anspråk.

På kartan på nästa sida redovisas klass 1 myrar inom Bräcke kommun.
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Stora opåverkade områden

Stora opåverkade områden har ej utretts särskilt av Bräcke kommun
eller länsstyrelsen.

Stora delar av kommunen utanför tätorterna och byarna är att betrakta
som opåverkade ur MB:s synpunkt. Dock utgörs dessa främst av
skogsområden som skogligt sett brukas under överskådlig tid och ej
längre kan betraktas som opåverkade.

Ekologiskt känsliga områden

Bräcke kommun eller länsstyrelsen har inte gjort någon systematisk
utredning med inriktning på att kartera ekologiskt känsliga områden
inom kommunens gränser. Länsstyrelsen utpekande av Natura 2000-
områden, inventering av våtmarker samt ängs- och hagmarker kan
dock ses som ett led i värnandet av ekologiskt känsliga områden.
En del av de redovisade naturvårdsobjekten utgörs också av känsliga
naturtyper och biotoper.

Rörligt friluftsliv

Överallt inom Bräcke kommun finns områden för rörligt friluftsliv och
rekreation. Naturen är alltid nära både i tätorterna och på landsbygden.
Nyttjande av mark för det rörliga friluftslivet bestäms av vår svenska
allemansrätt, som ger envar rätt att fritt röra sig i naturen. Tillgången på
attraktiva områden för friluftsliv och sport är en viktig del av Bräcke
kommuns attraktionskraft för boende och besökare.

En viktig del av allemansrätten är strandskyddet, som avser slå vakt om
allmänhetens rörelsefrihet i strandnära områden och trygga tillgången
till bad och friluftsliv vid sjö och vattendrag.

Kompletterande anläggningar, spår och leder finns för mer stationär
och anläggningskrävande sport- och rekreation.

Antalet snöskotrar för främst nöjesåkning, men även för en del
nyttotransporter ökar årligen inom kommunen. Snöskoteråkningen har
blivit en stor fritidssysselsättning för många kommuninvånare. För att i
möjligaste mån undvika störningar hos tätortsnära markägare samt för
alla skogsägare med värdefull och känslig plantskog har ett lednät
byggts ut inom kommunen. Det ingår till vissa delar i ett större
regionalt skoterledsnät. Kommunen är inte huvudman för några
skoterleder.

Gimån och Forsaån är utpekad som område av riksintresse för
friluftslivet.

Gimån – ett
lättillgängligt
fiskevatten
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Turism

Bräcke kommun avser att verka för en främst naturinriktad
turism/besöksnäring tidigare marknadsförd under begreppet
vildmarksturism.

Möjligheten och tillgängligheten till vår natur är inte bara fysisk utan
hör till mycket stor del samman med information och kunskap. Därför
avser kommunen att verka för en medveten och anpassad satsning på
information och kunskapsspridning om vår del av naturen, skogslandet
mellan fjäll och hav.

Vid stödjandet av turismutvecklingen avser kommunen att verka för att
pågående markanvändning ej störs, det vill säga, turistiska satsningar
skall samsas och anpassas till annan och befintlig markanvändning.

Utvecklingen av aktiviteter och anläggningar bör också ge den bofaste
kommuninvånaren ett ökat aktivitetsutbud och en ökad livskvalitet.

Turismen/besöksnäringen inom Bräcke kommun har en låg profil
mellan fjäll och hav. Tidigare marknadsföring har lockat
vildmarksturism för den företagsamme och naturvane besökaren.

I nuläget har Bräcke kommun Gimån, som är känd i fiskekretsar över
hela Sverige. Denna å har den största utvecklingsmöjligheten
tillsammans med lokal natur- och kultur.

Flera av de inom kommunen befintliga turistiska operatörerna söker
idag utveckla aktiviteter som bygger på de egna speciella
förutsättningarna och på ev framtida marknadsföring i samarbete.

Kulturminnesvård

Byar
De kulturhistoriskt intressanta byarna utgörs av levande jordbruksbyar,
men däri ingår även andra typer av boende och sysselsättning. Byarna
måste ges möjlighet till vidareutveckling.

Kommunen har alltid en positiv inställning till ny
permanentbebyggelse i byarna. I dessa, speciellt kulturhistoriskt
intressanta byar bör dock bebyggelsen varsamt inplaceras och
utformas för att ta hänsyn till de historiska värdena.

Det är av allmänt intresse att olämpliga förändringar av bebyggelsen
främst inte sker inom de riksintressanta miljöerna Idsjön, Håsjö gamla
kyrka och Revsunds kyrkomiljö (se vidare Grunddragen i mark- och
vattenanvändningen samt Riksintressena).

Fäbodar
Bräcke kommun ser även att de mer lokalt kulturhistoriskt intressanta
fäbodarna bevaras (se Länsmuséets fäbodinventering och avsnittet
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen).

Kulturmiljöprogram
Bräcke kommuns bebyggelsekaraktär är knutna till både
jordbrukslandskapet och jordbruksbyarna samt i hög grad till
industrisamhällets framväxt. Kommunen avser därför undersöka
möjligheten att upprätta ett modernt kulturmiljöprogram som
analyserar och lyfter fram kommunens kulturmiljövärden alltifrån
fornminnen till modernismens byggande. Förutsätter att extern
finansiering kan kombineras med anvisningar i egen kommunal buget.
Tidplan kan därför ej anges.
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Berggrund, jordlager, hydrogeologiska
förhållanden

Uppgifter om berggrund, jordlager samt geohydrologiska förhållanden
är en av flera grunder för prioriteringen av användningen av olika
naturresurser. SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk
information inom områdena miljö och hälsa, fysik planering
hushållning och försörjning med naturresurser, jord och skog samt
totalförsvar. Vid planering och beslut om markanvändning hämtas
erforderlig information från SGU:s hemsida www.sgu.se samt från
kompletterande planeringsunderlag tillgängligt hos kommunen.

Värdefulla ämnen och mineraler

Mineraler
Vid eventuell ansökan om brytning av mineraltillgångar inom
kommunen kommer kommunen att bedöma denna ansökan utifrån
lokala naturvårdsvärden och övriga miljöintressen samt utifrån övriga
kommunala aspekter. Då det gäller en eventuell ansökan om brytning
av uran kommer kommunen att avslå denna. (Se vidare under rubriken
avfall)
Inom Bräcke kommun finns ett flertal områden med värdefulla
mineraler som varit föremål för inmutning, (numera
undersökningstillstånd). Ingen undersökning inom Bräcke kommun
har dock resulterat i någon bearbetningskoncession. Det är endast de
sistnämnda som bör redovisas i översiktsplanen.
Undersökningstillstånd är tidsbegränsade, upplysningar om dessa kan
erhållas genom den statliga myndigheten Bergsstaten i Luleå.

Torvbrytning
Bräcke kommun ser positivt på torvutvinning för energiändamål. Dock
bör stor hänsyn tas till värdefulla våtmarker som bör bevaras,
framförallt ur flora- och faunavårdens synpunkt. Enligt betänkandet
”Uthållig användning av torv SOU 2002:100” innebär det att alla myrar
som finns upptagna i Svenska Myrskyddsplanen inte bör få komma i
fråga för torvbrytning. Inom Bräcke kommun finns dock inga myrar
upptagna i Myrskyddsplanen. För myrar i klass 1 enligt
Våtmarksinventeringen (VMI) anser kommunen att bevarandeintresset
bör väga tungt, men den slutgiltiga avvägningen får göras i varje
enskilda fall där alla aktuella aspekter kan beaktas.

Inventerade skyddsvärda myrar (klass 1) inom kommunen är
redovisade i avsnittet Allmänna intressen.

I översiktsplanen redovisas torvtäkter under brytning samt områden
som har koncession för brytning , men där denna ännu ej har
påbörjats.

Grustäkter
Bräcke kommun avser att verka för att vid öppnande av nya grustäkter
tas stor hänsyn till landskapsbilden invid sjöar och vattendrag.

Kommunen kommer att verka för att färdigexploaterade grustäkter
restaureras och planteras igen.

Inom Bräcke kommun finns omfattande grustillgångar, men också
motstående intressen enligt länsstyrelsen inventering ”Grus och
bergförekomster i Bräcke kommun”. Delar av grustillgångarna är under
brytning. Många befintliga grustag och husbehovstäkter finns inom
områden som är känsliga ur naturvårds- och allmän landskaps-
bildsynpunkt. I kapitlet ”miljö- och riksfaktorer” redovisas
rekommendationer som avses ligga till grund för täktärenden.
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Energi

Vattenkraft
Bräcke kommun skall verka för att speciellt Gimån även
fortsättningsvis skall undantas från all vattenkraftsutbyggnad. Mindre
strömmar i andra vattendrag kan tänkas diskuteras för vattenkrafts-
utbyggnad genom sk minikraftverk. En eventuell ökning av
kraftutvinningen bör dock i första hand ske genom effektivisering av
befintliga anläggningar.

Vid prövning av en eventuell utbyggnad skall stor hänsyn tas till andra
intressen i området såsom fiske, vattenbiotopförhållanden, värdefulla
natur- och kulturmiljöer, friluftsliv mm samt nationella och regionala
miljömål. Med stöd av noggranna inventeringar och konsekvens-
analyser vägs därefter ett möjligt elenergiuttag mot miljöeffekterna.

Vindkraft
Vindenergiförhållandena inom kommunen är enligt länsstyrelsens
kartläggning generellt sett ej tillräckliga för någon kommersiell
utbyggnad av vindkraftanläggningar. Enstaka vindkraftverk kan dock
möjligen komma ifråga på någon berghöjd. Dessa får prövas mot andra
intressen i det enskilda fallet. Några särskilda rekommendationer för
prövning av vindkraft anses därför ej behövas i översiktsplanen.

Energiförsörjning
Bräcke kommuns övergripande målsättningar vad gäller
energiplanering kan sammanfattas enligt följande:

 Energiaspekter skall beaktas vid den fysiska planeringen och
vid övrig kommunal planering.

 Kommunen lämnar information och rådgivning i
energihushållningsfrågor.

 Eventuell utökning av fjärrvärmens distributionsområde
undersöks regelbundet.

 Nybyggnation ansluts till fjärrvärme där det är tekniskt möjligt
och långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt.

 Användandet av energi ska minska. De förnyelsebara
energikällornas andel av den totala energianvändningen ska
öka.

Totalförsvaret

Totalförsvarets behov av mark- och vattenområden utgår från intressen
som är gemensamma för hela landet. Av särskild betydelse är övnings-
och skjutområden, flygplatser, radarstationer och dyl. Naturligtvis kan
dessa försvarsintressen ej redovisas i översiktsplanen av sekretesskäl.

I samband med bygglovprövning kontrolleras regelmässigt om det
inom området finns förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret.

Till totalförsvaret hör också en civil del med inriktning på
befolkningsskydd etc. Det civila totalförsvarets markbehov beaktas på
likartat sätt som det militära försvarets.

Samråd skall ske med länsstyrelsens försvarsenhet i frågor där
försvarsintressen kan komma att beröras.

I samhällsplaneringen skall fred- och beredskapshänsyn samt
hänsynstagande med avseende på olycksrisker och räddningstjänst
beaktas.
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4 Grunddragen i mark- och
vattenanvändningen samt
områdesanknutna rekommen-
dationer

Enligt utvecklingsplanen är förmågan att skapa framtidstro och
engagemang avgörande för kommunens utveckling och därför behövs
både byutveckling och förbättring av tätorterna. Attraktiva
tätortsbostäder, byanpassat och landsbygdsanpassat boende samt
möjlighet till sjönära boende är därvidlag viktiga hörnstenar i
markanvändningen. Förutom säkerställandet av olika allmänna
intressen präglas redovisningen av markanvändningen av
ovanstående och övriga målformuleringar.

I den övergripande utvecklingsplanen redovisas mål och visioner för
kommunen som syftar till att stärka framtidstron och skapa
gynnsamma förutsättningar för utveckling. Många delar av
utvecklingsplanen kan genomföras utan att det har kopplingar till
mark- och vattenanvändningen och därmed översiktsplanen. I en
kommun av Bräckes karaktär behöver inte målformuleringar och
beslut om mark och vatten alltid medföra områdesbundna
rekommendationer mm i översiktsplanen. Vissa frågor fordrar dock
beslut eller åtgärder kopplade till mark och vatten eller till den
fysiska miljön. Översiktligt kan man säga att markanvändning i stort
blir oförändrad inom kommunen. Planeringen är mer inriktad på att
komplettera och utnyttja befintliga resurser uthålligt samt visa på
och bevara värden som bl a har betydelse för kommunens
attraktivitet.
I översiktsplanen har ett relativt stort antal begränsade lokala natur-
och kulturintressen tagits med, inte för att dessa områden är hotade
eller dyl, utan för att tillföra översiktsplanen värden som kommunens
invånare anser vara av betydelse och som kan användas i
informations- och turistsammanhang.

I små landsbygdskommuner är det ofta svårt att medvetet planera
utvecklingen. Förändringar och initiativ som leder till ökad
sysselsättning beror delvis på kommunen, men i högre grad på
enskilda kommuninvånare och företag samt utifrån kommande
intressenter. Det är därför omöjligt att i översiktsplanen nu förutse
alla initiativ och markanspråk. Helt nya idag okända initiativ skall
därför kunna prövas utan stöd i översiktsplanen, om de är av måttlig
omfattning och ej medför konflikt med viktiga allmänna intressen.

Vid beslut rörande bl a täktärenden, vattenföretag samt plan- och
bygglovärenden enligt PBL och (indirekt) fastighetsbildningslagen
skall hushållningsbestämmelserna i MB tillämpas.

Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut genom att
rekommendationerna i översiktsplanen skall ses som den allmänna
sektorns samlade rekommendationer, grundade på de allmänna
bestämmelserna i 2 kap PBL.

Avvägningen mellan de allmänna intressena inom kommunen har lett
fram till nedanstående rekommendationer och förslag till grunddrag
i avsedd mark- och vattenanvändning samt vad gäller tillkomst,
förändring och bevarande av bebyggelse.

Om flera av ovan nämnda intressen berör samma område, har den
huvudsakliga markanvändningen redovisats tillsammans med
rekommendationer för bebyggelse mm. Därvid har som regel också
erforderligt skydd för ovan berörda intressen erhållits utan att
"överlagra" markanvändning och rekommendationer.

Områdena har betecknats TÄ, N 12, FR 7 osv och resp
områdesbeteckning återfinns dels på karta i A4 i nära anslutning till
respektive områdesbeskrivning samt på en större och mer detaljerad
plankarta där alla områdesanknutna rekommendationer
sammanställts. Områdesredovisningen finns dessutom digitalt
tillgänglig i kommunens GIS-system och kan där kombineras med
lämplig karta.



Översiktsplan för Bräcke kommun 41

Huvuddragen i mark- och
vattenanvändningen

Markanvändningen i stort inom kommunen kan beskrivas enligt
följande:

Huvuddelen av kommunens yta är område för skogsbruk. Längs
dalgångarna och i anslutning till sjöarna är områden för jordbruk
koncentrerade. Kommunens invånare är spridda över hela kommunen,
men med en koncentration till de fyra större tätorterna, Bräcke, Gällö,
Pilgrimstad och Kälarne. Kommunens tätorter är förhållandevis små
och expanderar för närvarande i mycket liten omfattning.

I kommunens skogsbygder finns ett antal mindre tätorter och byar där
jordbruk huvudsakligen bedrivs. De som bor i byarna arbetar oftast
med flera olika kombinationsverksamheter.

Kommunen ser principiellt positivt på ny permanentbebyggelse
utanför tätorterna. Nybebyggelsen bör dock i första hand ske i eller i
direkt anslutning till de befintliga byarna eller nära väg med bestående
skolskjutslinje och kommunal sophämtning. De avsedda större
förändringarna av markanvändningen är i huvudsak belägna i
anslutning till de fyra större tätorterna. För Gällö och Pilgrimstad har
områdesplan upprättats, men ej antagits av fullmäktige. Inom övriga
delar av kommunen gäller huvudsakligen fortsatt pågående
markanvändning. Inom Bräcke kommun finns inte några outklarade
markanvändningsproblem av betydelse. Förändringarna i pågående
markanvändning är mycket marginella.

Någon detaljerad reglering av vattenanvändningen har ej bedömts
nödvändig.

Inom områden med viktiga allmänna intressen för kulturminnesvården,
naturvården, friluftslivet, rennäringen, jordbruk, kommunikationer mm
har särskilda rekommendationer för bygglovprövning mm upprättats.
Pågående markanvändning inom dessa områden avses dock kunna
fortgå utan förändring.

Kommunen utgör en typisk landsbygdskommun med omfattande
landsbygdsboende. Översiktsplanens rekommendationer för
bygglovprövning, fastighetsbildning mm har utgått från dessa
förutsättningar och inriktats på att tillvarata de boendekvalitéer och
positiva förutsättningar ett landsbygdsboende kan innebära.

Tätortsområden/Planlagda fritidsområden TÄ

Omfattar tätortsområden med gällande detaljplan eller
områdesbestämmelser där tillkomst av ny bebyggelse och därmed
tillhörande anläggningar är prioriterade. Omfattar tätorterna Bräcke,
Gällö, Pilgrimstad, Kälarne samt mindre delar av ett antal byar.
Omfattar även planlagda fritidsområden.

Markanvändning, bebyggelse mm
Inom tätortsområdena skall nybyggnad i princip föregås av
detaljplanläggning. Kommunen strävar efter en smidig handläggning
utan onödig byråkrati och tidsförsening, vilket innebär att PBL:s regler
om mindre avvikelse från plan, enkelt planförfarande mm avses
tillämpas så långt som möjligt.
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Områdesbeskrivningar

Bräcke TÄ1
Kommunens centralort ca 2 000
invånare. Orten ligger utmed E 14
mitt emellan Sundsvall och
Östersund, samt genomkorsas av
mittbanan och stambanan övre
Norrland.

Samhället omfattas av detaljplaner.
Fördjupad översiktsplan för
genomfarten har antagits. Den ingår även fortsättningsvis i kommunens
översiktsplan. För närvarande pågår en översyn och
modernisering av gällande detaljplaner för hela tätorten.

God tillgång på villatomter finns inom områdets norra del samt ett
område i sluttning ned mot Revsundssjön.

Industrin präglas av träindustrier, handel och småföretag, i huvudsak
mekaniska verkstäder. Tillgång på industrimark finns inom samhällets
norra och nordvästra del, där också en utvidgning av detaljplanerna
kommer att ske.

Bland fritidsanläggningarna kan nämnas ishall och ridhus. Kommunalt
va-nät finns.

Bensjö TÄ2
Jordbruksby, belägen ca 5 km söder om Bräcke. Byns södra del
omfattas av ett mindre planlagt fritidsområde. Kommunalt va finns
delvis i byn.

Gällö TÄ3
Gällö tätort är beläget vid E 14 mellan Bräcke och Brunflo, cirka 5 mil
söder om Östersund och utefter mittbanan. Samhället ligger på en udde

i Revsundssjön och begränsas i norr och väster av branta
bergformationer. Terrängen lutar mot söder och öster.

Detaljplanelagda
områden är
förutom det
ursprungliga
stationssamhället:

Mickelbacken -
området norrut
med bland annat
skidbacke, släplift,
toppstuga och
dalstation.''Camp Viking" - en udde mellan Gällösundet och
Hanåsviken med campingplats, uthyrningsstugor, matservering,
bensinstation mm.

Industriområdet - beläget vid E 14 mot söder. Största industrin är ett
sågverk, i övrigt mindre företag. Kommunalt va-nät finns.

En översyn och modernisering av gällande detaljplaner planeras för
hela tätorten.

Pilgrimstad TÄ4
Pilgrimstad tätort är
belägen vid E 14 cirka
4 mil söder om
Östersund.

En särskild
utvecklingsplan finns
för orten.

Samhällets industriella
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verksamhet är i huvudsak förlagd till Pilgrimcenters lokaler på södra
sidan järnvägen.
Kommunalt va-nät finns.

God tillgång på villatomter finns i planlagda områden i sydöstra delen
av samhället.

En översyn och modernisering av gällande detaljplaner planeras
genomföras för hela tätorten.

Stavre TÄ5
Stavre by är belägen invid E 14 mellan Gällö och Bräcke. Den
planlagda delen av byn utgörs av området mellan E 14 och den
allmänna landsvägen mot Grimnäs samt området västerut mot
färjeläget. Marken är jämnsluttande mot Revsundssjön.

Detaljplan för området vid
ångbåtsbryggan planeras. Fritidsområde under utveckling.

Kommunalt va-nät finns. God tillgång på villatomter finns.

Fjällsta TÄ6
Detaljplaneområdet omfattar den tätare bebyggelsen kring Sundsjö
kyrka vid korsningen mellan allmänna landsvägarna till Gällö och
Lövsta. Inom området utgörs övervägande del av bebyggelsen av
villatyp, men där finns även skola, förskola, kyrka och församlingshem.

Kommunalt va-nät finns.Viss tillgång på villatomter finns. Om en
utvidgning av planområdet blir aktuellt, bör en förutsättningslös
diskussion föras vilket område som är mest lämpat.

Rissna TÄ7
Detaljplanen innesluter i stort sett den samlade bebyggelsen i Rissna
samhälle och omfattar ett område omkring korsningarna av de
allmänna vägarna Östersund-Nyhem och Fjällsta-Stugun. Kommunalt
va-nät finns. Villatomter kan erbjudas i östra delen av samhället.

Dalhemsviken TÄ8
Detaljplanen omfattar ett fritidsområde vid korsningen E 14 och
allmänna landsvägen mot Fjällsta.

Fanbyn TÄ9
Detaljplanen omfattar fritidsbebyggelse på ett område vid E 14 cirka 1
km väster om Dalhemsviken.De flesta tomterna är bebyggda. Området
ägs av privatpersoner.

Gimdalsnäset TÄ 10
Strandnära utbyggnadsområde för områdespräglad turistsatsning med
kompletterande permanent- och fritidsboende.

Stavre
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Grötingen TÄ 11
Område för fritids- och permanentboende vid Grötingsjön, tomterna är
klassad som strandtomter eller strandnära. Planen omfattar 11 st
tomter.

Hunge TÄ12
Detaljplanen omfattar ett område mellan Folkets Hus och korsningen
av vägarna Våle-Hunge-Bräcke och Hunge-Gullboviken. På området
finns Hungegården (med bl a skola, förskola), penisonärsbostäder samt
två flerbostadshus.

Kommunalt va-nät finns.

Ett antal villatomter är planlagda men ej avstyckade. Marken ägs av
privatpersoner.

Kilnäset TÄ13
Detaljplanen omfattar fritidsbebyggelse på ett område vid Bölesjön i
Bodsjö socken. De flesta tomterna är bebyggda. Marken ägs av
privatpersoner.

Kälarne TÄ14
Kälarne tätort är belägen vid vägarna 320 och 323 mellan Bräcke och
Hammarstrand, ca 55 km nordost om Bräcke och utefter järnvägen
mellan Bräcke och Långsele. Samhället ligger vid Ansjöns strand.

Industriområden finns dels sydost om väg 323, dels öster om väg 320
utefter Ansjön. Inom detaljplanelagt område finns ett friluftsområde på
ca 274 ha. Det ligger på en udde i Ansjön och där finns förutom
strövområden, camping, badplats, idrottsplats, tennisbana och förskola.

Fördjupad översiktsplan för Vackernäset har antagits. Den ingår även
fortsättningsvis i kommunens översiktsplan.

För området vid Vackernäset, stolpfabriken med tillhörande
skyddszon, gäller särskilda områdesbestämmelser.

Kommunalt va-nät finns.

Tillgång till villatomter finns i södra delen av samhället.
Utbyggnadsmöjligheterna för samhället finns främst i Ansjöområdet,
söder om Kälarne tätort. En översyn och modernisering av gällande
detaljplaner planeras genomföras för hela tätorten.

Albacken TÄ 15
Detaljplanerat område beläget söder om sjön Alan.
Område för bostäder och fritidsbebyggelse.

Område för tätortsutbyggnad TU

Omfattar framtida utbyggnadsområden för bostäder, service,
arbetsplatser mm i anslutning till tätortsområden, områden för sjönära
planlagd bebyggelse samt områden för planlagda industrier.

Markanvändning, bebyggelse mm
Ny bebyggelse skall föregås av detaljplanering och/eller områdesplan.
Mindre enstaka objekt som bedöms stämma överens med en framtida
planläggning kan dock om särskilda skäl föreligger prövas enl PBL:s
övriga regelsystem.

Områdesbeskrivningar

Bräcke TU1
Framtida utbyggnadsområden för
bostadsbebyggelse.
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Andsjön TU2
Öster om Andsjön. Bör kunna vara
lämplig som strandnära
bebyggelseområde med relativt gles
bebyggelse och ganska stora tomter.

Kälarne TU3
Område lämpligt som strandnära
permanentbebyggelseområde. Med
relativt stora tomter erhålls ett
attraktivt boende vid Ansjöns östra
strand.

Kälarne TU4
Framtida utbyggnadsområde för
industri.

Pilgrimstad TU5
Område i svag sydvästsluttning,
ca 10 ha stort, för framtida
industriutbyggnad.
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Jordbruksområden/byar J

Byar där huvudsakligen jordbruk bedrivs och som innehåller annat
permanentboende samt viss fritidsbebyggelse. Omfattar gulmarkerade
områden på kartorna.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

De flesta byarna rymmer lämpliga platser för både tillkommande
permanentbebyggelse och fritidshus. Detta är möjligt i flera av
kommunens byar.

Nytillkommande tomter och bostadsbebyggelse bör i möjligaste mån
ej placeras på sådant sätt att aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk.

Ny bebyggelse skall föregås av en lämplighetprövning som närmare
klarar ut om och var bebyggelsen kan lokaliseras.

Lokalisering av permanentbebyggelse prövas utifrån
kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt fall.

Jordbruksområden/byar med kulturvärden av
riksintresse KJ

Byar/områden av riksintresse för kulturminnesvården där byggnaderna
och kulturlandskapet i vilka de står, samverkar till en helhet som är av
stort allmänt intresse att skydda. Det är också av allmänt intresse att
jordbruket fortsätter och att landskapet hålls öppet. Byarna med sina
kulturvärden skall ses som en tillgång och resurs för kommunen och

fastighetsägarna. Rekommendationerna omfattar också det lokala
intresseområdet kring Bodsjö kyrka.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Kommunen ser positivt på främst nytt permanentboende i byarna, men
även på viss enstaka ny fritidsbebyggelse.

Nytillkommande tomter och bostadsbebyggelse bör i möjligaste mån
ej placeras på sådant sätt att aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk.

Byarnas höga kulturhistoriska värde ställer särskilda krav på hänsyn
och anpassning till miljön. Ny bebyggelse skall därför placeras så att
det traditionella bebyggelsemönstret ej förändras och utformas så att
den harmonierar med övrig bebyggelse i byn. Detta gäller även om-
och tillbyggnader.

Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av byggnader som upptagits i
länsmuséets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kommunens kulturhistoriska inventering, rådgivningsskrifterna
"Gamla Hus och Gamla ekonomibyggnader" samt
områdesbeskrivningarna och de mer detaljerade kartredovisningarna
nedan, ger närmare underlag för rådgivning, bedömning och
handläggning i det enskilda fallet.

Ny bebyggelse skall föregås av en lämplighetprövning som närmare
klarar ut om och var bebyggelsen kan lokaliseras.

Lokalisering av permanentbebyggelse prövas utifrån
kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt fall.

När kommunen behöver ha ytterligare beslutsunderlag än riktlinjerna
ovan, remitteras ärendet till länsmuséet för yttrande innan beslut fattas.
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Områdesbeskrivningar

Håsjö G:a kyrka KJ3
Kyrkby i östra Jämtlands skogsbygd med kontinuitet från medeltiden
och med länets enda bevarade kyrka från 1600-talet.

Liten träkyrka uppförd på medeltida kyrkplats och klockstapel,
prästgård, sockenstuga och byggnader i Valla by från 1800-talet.
I miljön ingår även Håsjö stationsbyggnad från 1882, uppförd då norra
stambanan drogs genom bygden nära Singsjön.

Håsjö, som ligger i skogsbygd i östra delen av Jämtland, har en lång
historia som bebyggelsecentrum. Flera gravhögar varav en alldeles intill
gamla kyrkan visar på etablerad bygd redan under yngre järnålder. På
samma plats som den nuvarande gamla kyrkan, låg tidigare en
medeltida annexkyrka till Ragunda. Håsjö gamla kyrka är den enda
kvarvarande 1600-talskyrkan i Jämtland. Den lilla träkyrkan byggdes
1684 av byggmästaren Olof Ersson från Ragunda. Interiören är mycket
väl bevarad med bl a en av Sveriges bäst bevarade bokstavstavlor. Från
den medeltida kyrkan sparades en kyrkklocka från 1200-talet, en av
landskapets få bevarade medeltida kyrkklockor. 1779 uppförde Pål
Persson från Stugun en smäcker åttkantig klockstapel med lökkupol
och balkongvåning intill kyrkan.

En kopia av klockstapeln byggdes 1892
på Skansen i Stockholm. Alldeles intill
kyrkan ligger Håsjö gamla prästgård
från 1885 som senare blev
församlingshem samt sockenstugan från
samma tid. Öster om kyrkan ligger byn
Valla med flera välbevarade 1800-
talsbyggnader.
Norra stambanans framdragning genom
Håsjö socken i början av 1880-talet
innebar en kraftig stegring av efterfrågan

på skogsprodukter.
Revsunds kyrka KJ4
Sockencentrum i strategiskt sjöläge i mellanbygden på ett näs med
kontinuitet från tidig medeltid.

Kyrka från 1876 på platsen för en riven medeltidskyrka, kyrkogård och
vid sundet i Revsundssjön brofästen till den gamla bron. I anslutning
till kyrkan 15 kyrkstallar, sockenstuga, prästgård, bryggstuga, härbre
och lada, samtliga byggnader från 1800-talet. I miljön ingår även rester
av en försvarsanläggning, anlagd 1644 strax innan Jämtland blev
svenskt territorium.

Revsunds gamla sockencentrum ligger strategisk beläget vid ett smalt
sund i Revsundssjön. Redan omkring år 1200 byggdes den första
kyrkan i Revsund, riven på 1870-talet då en ny kyrkobyggnad i sten
uppfördes intill den gamla. I nya kyrkan förvaras en modell av
medeltidskyrkan samt ett krucifix från 1400-talet och två träskulpturer
från 1200-talet föreställande Madonna och S:t Olof.

Delar av den rika 1600-talsinredningen finns bevarad, bl a predikstolen
och en vacker dörr i
plattskärningsteknik tillverkad av
Gregorius Raaf.
Från den gamla kyrkan kommer
också en medeltida dubbelväv, den
s.k. Revsundsremsan/Revsundslisten
vävd i ull och lin.

På näset intill kyrkan finns 15
välbevarade kyrkstallar samt
prästgård, en bryggstuga, ett härbre och en lada från 1800-talet. Intill
brofästena efter gamla landsvägsbron över sundet vid kyrkan finns
resterna efter en skansanläggning uppförd vid en strid mot danskarna
1644.
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Övriga områden med kulturvärden av
riksintresse KH

Område med kulturvärden av riksintresse som utgörs av främst
fornlämningar och vaktfisket.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning, huvudsakligen skogsbruk.

Huvuddelen av Idsjöområdet omfattas av
strandskyddsbestämmelserna. Delarna kring fornlämningarna är
skyddade enligt fornminneslagen. Av hänsyn till miljöns stora
skyddsvärde bör i princip ingen ny bebyggelse tillåtas eller andra större
markingrepp få äga rum.

I området kring vaktfisket bör hänsyn tas till miljön vid
skogsbruksåtgärder.

När kommunen behöver ha ytterligare beslutsunderlag än riktlinjerna
ovan, remitteras ärendet till länsmuséet för yttrande innan beslut fattas.

Områdesbeskrivningar

Idsjön KH6
Fångstmiljö vid Idsjön längs Gimåns vattensystem med fångstbo-
platser, fångstgropar samt insjögravar. Fasta fångstanordningar för
sikfiske vid Vakten i Gimåns inlopp i Idsjön med brukningskontinuitet
från medeltid in i vår tid.

Vid Idsjön ligger två s.k. insjögravfält från järnåldern, ett med åtta
stensättningar vid Klevsand i norra delen av sjön, det andra med tre till

fyra rösen på Svartnäsudden i sjöns sydvästra del. Runt sjön finns
även ett tiotal strandbundna fångstboplatser samt en fångstgropslokal.
Fasta fångstanordningar för s k vaktfiske av lekande sik, bestående av
sju stenkistor sammanbundna med en brygga av grova plankor samt
stenvallar, s k rusmurar.

Den fiskrika skogssjön Idsjön har av fornlämningsbilden att döma varit
av stor betydelse för forntidsmänniskan. Runt sjön finns ungefär 10
kända strandbundna fångstboplatser samt en fångstgropslokal och två s
k insjögravfält.

Gravfälten ligger nästan mittemot varandra på var sida av sjön. Båda
ligger precis vid strandkanten med vidsträckt utsikt över sjö, skog och
berg. I sjöns sydvästra del ligger ett gravfält med tre till fyra rösen på
Svartnäsudden. Ingen av gravarna är arkeologiskt undersökta.

Mitt över sjön, vid dess norra strand, ligger gravfältet Klevsand som
består av åtta stensättningar. En av gravarna skadades på 1980-talet,
vilket föranledde en arkeologisk undersökning. Utgrävningen visade att
graven hade två stenkretsar, en yttre och en inre. Graven var
ursprungligen omkring 4 m i diameter och 0,3 m hög.

Under ytan fanns ett brandlager med bl a brända ben efter människa
och får eller get. Dessutom påträffades fragment av bearbetade föremål
av horn eller ben samt lite smält grönt glas. Horn- eller benföremålen
tycks vara delar av kammar och möjligen en bennål. Föremålen
indikerar att graven är anlagd under romersk järnålder, d v s mellan år 0
och 400 e. Kr.

Vaktfisket vid Gimåns inlopp i Idsjön har anor sedan medeltid. Redan
1324 skrev ärkebiskop Olof Björnsson i Uppsala ett överlåtelsebrev, där
domkyrkans fiskerätt i Gimån överläts till Brunflo kyrkoherde-boställe
mot en ersättning av 80 ekorrskinn vart tredje år. Därefter hade kyrkan
rättigheterna till fisket tills drottning Kristina på 1600-talet lät fisket
övergå till allmogen.



Översiktsplan för Bräcke kommun 51

Då byn Gimdalen bebyggdes på 1700-talet övergick fisket så
småningom till byamännen. Vaktfiske är i sig inte något unikt för
Gimån, det märkliga och det som gjort fisket så omtalat bland
fiskeintresserade i hela landet, är att det fortfarande bedrivs på samma
sätt som under medeltiden. Benämningen vaktfiske kommer ifrån att
fisketiden är uppdelad på olika vaktavdelningar.

Vaktfisket pågår under sikens lektid, d v s från mitten av oktober till
slutet av november, när siken vandrar upp ur Idsjön för att leka i
strömmarna i Gimån. Fisket sker dels innan skymningen, dels strax
före gryningen.

På platsen för själva vaktfisket ligger flera små holmar vilket innebär att
strömmen förgrenar sig över ett ganska stort område. Mellan en av
holmarna och fastlandet har man anlagt en brygga av grova plankor
som går över sju stenkistor. Några meter uppströms bryggan ligger en
liten holme som har förbindelse med stränderna med stenvallar, s k
rusmurar. I den södra rusmuren placeras en löstagbar nätgrind vid ett
urtag i muren. Grinden ska hindra fisken från att ta sig högre upp i ån.

När det är dags för fiske stängs sträckan mellan stenkistorna av med
unggranar utom på en sträcka om ungefär 2,5 meter mitt i strömmen
där den är som är starkast. I öppningen placeras sedan en not. På sin
väg upp mot lekplatserna ovanför vakten går siken nära vattenytan, och
passerar utan problem hindren, men när den är på väg ned efter leken
går den djupare, och tvingas av granriset in i noten.
Byalaget kommer överens om en turlista för vakthållningen, som sköts
av två personer i taget mellan skymning och gryning. Fångstens storlek
varierar från år till år, 1973 hade man en rekordfångst på över 50 000
sikar.
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Fäbodar med lokala kulturvärden KF

Fäbodar av lokalt kulturhistoriskt intresse.

Fäbodar som enligt inventering 1987 har kvar de flesta förekommande
hustyper och sin ursprungliga prägel. Omfattar tre fäbodar av högsta
skyddsvärde, grupp A.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Endast ny bebyggelse i avsikt att stödja en eventuell fäboddrift eller
bevarandet av fäbodvallen tillåts på eller i anslutning till vallen. Ny
bebyggelse skall placeras så att det traditionella bebyggelsemönstret ej
förändras och utformas så att den harmonierar med övrig bebyggelse
på fäbodvallen.

Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av hus som upptagits i länsmuséets
förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

När kommunen behöver ha ytterligare beslutsunderlag än riktlinjerna
ovan, remitteras ärendet till länsmuséet för yttrande innan beslut fattas.

Avstyckningar inom vallen bör om möjligt undvikas.

I anslutning till de värdefulla fäbodmiljöerna bör skogsbrukets
hänsynsregler enligt 30 § skogsvårdslagen särskilt beaktas. De skogliga
åtgärderna bör ske med hänsyn till den riksintressanta miljön både vad
avser avverkning, markberedning och byggandet av skogsbilvägar och
tillämpas med utgångspunkt från miljön som helhet. Den samlade
visuella upplevelsen av miljön, bör vara vägledande vid planerade
skogsbruksåtgärder i omedelbar närhet av fäbodarna.

Bl a bör skogsbruket sträva efter att åstadkomma en mjukare övergång
mellan hygge och vallen i anslutning till infartsvägar mm, genom att ex
lämna kvar glesa trädställningar, grupper av vackra träd samt spara
skogen närmast miljön. Vid avverkningar i branta sluttningar
omedelbart intill vallen bör hyggeskant ej dras ned i sluttningen så att
krönet frilägges.

Områdesbeskrivningar

Sandlägdbodarna, Hällesjö socken KF3
Fäbodstället hör till byn Sörbygden, några kilometer österut. Vallen
ligger på norrsidan om Söån, några hundra meter från dess utlopp i
Ljungån. Det har ursprungligen funnits fem bulotter på platsen,
numera kan endast en vall urskiljas.

På vallen som behållit sin öppna prägel, finns välbevarade ålderdomliga
byggnader. Sandlägdbodarna är en av de få fäbodvallar inom
kommunen där en närmast komplett uppsättning byggnader ännu finns
kvar. Den välbevarade timrade bustugan är av enkelstugtyp med
vidbyggt stall. Övriga byggnader är en lada av rundtimmer och en
timrad ladugård samt ett mindre uthus av bräder. Dessutom finns en
öppen kokstad bestående av ett tak på fyra hörnstolåar, över en
halvcirkelformad eldstad. Typen som också förekommer i
grannkommunen Ragunda och i Ångermanland, har varit vanlig vid
fäbodar i Bräcke, men denna är den enda bevarade som påträffats i
inventeringen.

Fäbod av högsta skyddsvärde.

Staverflobodarna, Nyhems socken KF4
Staverflobodarna som hör till Gimdalens by, ligger längs en mindre väg
upp mot Staverberget.
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Flera av de ursprungliga fäbodhusen finns kvar. De bäst bevarade
husen är en ladugård med dass och en bustuga med vidbyggd
mjölkbod med pulpettak mot gaveln.

Fäbod av högsta skyddsvärde.

Öhagenbodarna, Revsunds socken KF5
Öhagenbodarna hör till en gård i Ösjö by. Fäboden ligger på Ammerön
norr om sjön Ösjön, ungefär två kilometer från hemgården.

Den ensamma vallen är öppen och hävdad genom bete. En ovanligt
välbevarad och komplett uppsättning byggnader finns kvar från
fäbodepoken; bustuga, mjölkbod, ladugård och timmerlada, samtliga i
gott skick.

Bustugan har sidokammarplan, d v s ingång direkt till rummet och
kammare mot ena gaveln. Mot bustugans bakre långsida är byggt en
mjölkbod med pulpettak. Fäboden var i drift fram till 1960.

Fäbod av högsta skyddsvärde.

Område med lokalt kulturvärde och
byggnadsminnen K

Omfattar ett antal begränsade objekt av olika karaktär samt ett antal
jordbruksbyar.

Omfattar också de åtta byggnadsminnena i kommunen som är
skyddade enligt kulturminneslagen. En mer detaljerad redovisning
återfinns på länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se

Hållborgen
Tavnäs föreningshus
Boddas bönhus
Öretjärndalen
Sidsjö-bod
Sidsjö-såg
Böle
Östansjö

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

I princip bör ingen ny bebyggelse placeras i anslutning till de
begränsade objekten som kan förstöra betydelsen av dessa.

För byggnadsminnena finns särskilda skyddsbestämmelser som också
kan omfatta ett markområde kring objektet.

För objekt belägen i skogsområden bör särskild hänsyn tas vid
skogsbruksåtgärder intill objekten.

För jordbruksbyar gäller följande:

Ny bebyggelse skall föregås av en lämplighetprövning som närmare
klarar ut om och var bebyggelsen kan lokaliseras.

Lokalisering av permanentbebyggelse prövas utifrån
kommunalekonomiska utgångspunkter i varje enskilt fall.

Äldre byggnaders utseende och karaktär bör ej förändras. Särskild
omsorg kräver om- och tillbyggnad av byggnad som upptagits i
länsmuséets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

När kommunen behöver ha ytterligare beslutsunderlag än riktlinjerna
ovan, remitteras ärendet till länsmuséet för yttrande innan beslut fattas.
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Områdesbeskrivningar
Alla områden finns markerade med sin siffra på karta efter
områdesbeskrivningarna.

Gällöbygden K1
Området vid Knutsnäset i Gällö och dess vikingatida rekonstruktioner
av en vikingabåt och båthus till att börja med. Hela Gällöbygden bär
spår av gammal historia. En av Norrlands rikaste vikingagravar grävdes
fram i Gällö 1982. Graven är 1000 år gammal. Orten har ett strategiskt
läge längs viktiga vatten- och handelsleder mellan Östersjön och
Atlanten. Handelsförbindelserna har varit viktiga under ett och ett halvt
årtusende. Många slag mellan svenskar och norrmän har haft sitt
centrum här.

Skeppshällan K2
Enligt sägnen kluven av Olof den Heliges järnskodda skepp år 1030.
Forngrav, stenåldersbostäder.

Havstokanalen K3
Byggd 1780 efter en svår båtolycka.

Havstogrottan K4

Stavre badhus K5
Byggt i slutet av 1800-talet och är det enda i sitt slag i Jämtland.

Monästavlan K6
Utgör ett minnesmärke över en av många tragiska drunkningsolyckor i
Revsundssjön.

Präststenen K7
Med en ruskig historia om hur en präst stenades till döds.

Backnorsholmen K8
Med forngrav där en urna från 500-talet hittats.

Gammalt båtvrak K9
En sk kopparoxe, som användes för att transportera koppar från
brytning i Huså under åren 1742 - 1875. Båten är fredad enligt
kulturminneslagen.

Blindgubbnäset K10
Här finns två av många gravar från järnåldern.

Hållbergsgrottan K12
En liten grotta, ca 11 meter lång. Grottan beboddes på 1420-talet av en
fredlös man. En dryckeskanna daterad från 1500-talet har hittats i
grottan. Kannan är tillverkad i Raeren, Belgien, ca 1580.

Svedjefors vattenkvarn K13
Här hittade man hösten 1944 det då mest omfattande fyndet av
mammut i norden. Mammutens ålder beräknades till 35-39 000 år.

Gamla försvarsvallar i Fanbyn K15
Försvarsvallar som byggdes upp under de nordiska krigens dagar, där
Revsundssjön spelade en viktig roll.

Tafnäs föreningshus K16
En av få bevarade byggnader från folkrörelsernas tillväxttid vid
sekelskiftet. Byggnadsminne

Pilgrimskällan i Pilgrimstad K17
Källan ligger utmed den gamla pilgrimsleden mot Trondheim och
användes redan i början av 1000-talet av pilgrimmerna vid deras
vandring till Olof den Heliges grav i Norge. Området har under 1989
varit föremål för en hel del upprustningar.

Strångbergsgrottan K18
Fd riksgränsröse på Strångberget K18
Sveriges näst längsta urbergsgrotta med kryplängd på 510 meter. På en
närbelägen topp finns inristningar i berget. Ristningar som kan ha
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huggits in i början av 1000-talet. Trapperkoja för tillfällig övernattning i
nära anslutning till grottan ("först till kvarn....").

Hembygdsgården Åbrobacken K19
En av de best bevarade hembygdsgårdarna i kommunen. Med sitt
vackra läge vid vattnet och med sina väl bevarade byggnader utgör
hembygdsgården en skön kulturhistorisk anblick.

Forngravsområde i Ljungå, Näsvarpssundet K20
Enligt C 14 metoden är dessa 1700 år gamla. Dessa gravar är skyddade
enligt kulturminneslagen och all åverkan är förbjuden.

Hucksjöåsen K21
By som anlades av nybyggare i slutet av
1700-talet, där finns flera
kulturhistoriskt värdefulla gårdar. I byn
finns Harald Eriksson med sin stora
fjärilssamling som visas i ett museum.
En ytterst värdefull samling som måste
finnas kvar i sin rätta miljö,
Hucksjöåsen, där de flesta av fjärilarna
samlats in.

Bodsjöbyn K22
I västra delen av Bodsjöbyn
ligger gården Nygården som
har flera byggnader från 1800-
talet, bl a två boningshus, en
bod och en bastu. På gården
finns också ett härbre från
1700-talet. Byn har ett brant
och öppet läge på
sydsluttningen ned mot sjön Bodsjöstrupen.

Böle K23
I Norrböle by finns en större
komplett och välbevarad gård med
ca 25 byggnader från 1700-talet och
framåt. Intill gården ligger skolan
från 1923. I norra delen av byn på
Böle 2:3 finns ett härbre från 1485-
86 samt en lada från 1515-17 som är
byggnadsminnen. Av betydelse för
det öppna odlingslandskapet är de
många ålderdomliga lador som
finns utspridda på ägorna.

Flatnor K24
Gamla Flatnors by är belägen norr om
Bodsjö kyrka på Gertrudbergets sluttning
ned mot Bodsjön. Intill varandra ligger
två gårdar med delvis ålderdomlig
bebyggelse, bl a de båda
mangårdsbyggnaderna från 1800-talets
förra hälft samt en loftbod från 1739. I
odlingslandskapet runt bebyggelsen finns
talrika odlingsrösen.
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Hällesjö K25
Byarna Lund, Tomasgård och
Prästbordet ligger i det öppna
odlingslandskapet kring Hällesjö kyrka.
Intill kyrkan, som fullbordades år 1853,
ligger klockstapeln som uppfördes av Pål
Persson i Stugun 1781. Prästgården är
från 1800-talets andra hälft. I Tomasgård
och Lund finns ett flertal väl bevarade
ekonomibyggnader och boningshus från
1800-talet.

Gimdalen K26
Utmärkande för
Gimdalens by är det
öppna
odlingslandskapet. I byn
finns många välbevarade
boningshus från 1800-
talets andra hälft och
tiden kring senaste
sekelskiftet, bl a en
parstuga i en och en halv
våning. Till byn hör
fäbodvallen
Staverflobodarna. Byn
ligger intill det område
utmed Gimån som är av
riksintresse för det
rörliga friluftslivet

.
Håvdsjö K27
Håvdsjö by ligger i ett väl
hävdat och öppet
odlingslandskap. Inslag av
modern bebyggelse saknas
nästan helt. Däremot finns ett
flertal boningshus och
ekonomibyggnader från
1800-talet som bevarar sin
ursprungliga karaktär. I byn
finns också två härbren från
1600-talet. På en av gårdarna
finns en enkelstuga som har välbevarade schablonmålningar och
tapeter från 1800-talets mitt.

Anviken K28
Byn Anviken är känd
sedan medeltiden.
Utmärkande för byn är den
delvis ålderdomliga
bebyggelsen och det
hävdade odlingslandskapet
vars talrika odlingsrösen
visar på en åldrig
jordbruksbygd. Den äldre
bebyggelsen av
kulturhistoriskt intresse i
byn representeras framför
allt av lador, härbren,
logar, båthus och
bryggstugor, samt några
mangårdsbyggnader.
Främst är det tre större
gårdar i byn som har väl bevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
I norra delen av byn ligger ekonomibyggnaderna så att de bildar en
bygata av äldre oskiftad typ. Längst ut på näset ligger ödesbölet
Andbyn med odlingsrösen och åkerterrasser (fornl nr 52).
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Bergböle K29
Inne i skogen på Ammeröns norra
del ligger ett synnerligen välbevarat
ödesböle kallat Bergböle (fornl nr
14). Inom det på kartan streckade
området finns odlingsrösen,
stensträngar och upp till 1,5 meter
höga åkerterrasser. Ödesbölet är ej
undersökt men sannolikt är det som
andra ödesbölen använt några
hundratal år under medeltidens
tidigare del.

Hållborgen K30
I byn Hållborgen ligger gården Norgårn
(Norrgården, Antes) som har flera äldre
byggnader. I den väl bevarade
mangårdsbyggnaden, som byggdes om
och flyttades till nuvarande plats på 1840-
talet, finns några av länets förnämligaste
exempel på schablonmålningar utförda
vid 1800-talets mitt. På gården finns också
en bryggstuga från ca 1800 samt ett äldre
härbre från 1800-talets förra hälft. I byn bodde på 1600-talet den kände
bildhuggaren Anders Olsson. Boningshuset på Hållborgen 1:14 är
byggnadsminne.

Holmsjö K31
På fastigheten nr 1:73 i Holmsjö by finns ett
tjugotal väl bevarade byggnader från 1700-
talet och framåt. Bland annat en bryggstuga
från ca 1800 med orörd inredning samt
portlider, ladugårdar,härbre, bodar och uthus.

Sundsjö K32
Nere vid Sundsjön finns ruinerna efter
Sundsjö medeltida kyrka (fornl nr 8)
omgiven av en ödekyrkogård. Högre
upp ligger nuvarande Sundsjö kyrka
som fullbordades år 1836. I anslutning
till kyrkan ligger kyrkstallarna från
1800-talets slut och prästgården från
1923 samt diverse ekonomibyggnader
uppförda vid 1800-talets mitt. En lada
söder om kyrkan är sannolikt från 1700-talet. Norr om kyrkan utmed
Prästviken vidtar ett öppet odlingslandskap.

Nötviken K33
Finnkyrkan, tre stora flyttblock med grottliknande bildning.

Ulvsjö K34
Ulvsjö by är en nybyggarby som
tillkommit efter det tidiga 1800-
talets avvittring.
Nyhems socken är ett av de bästa
exemplen på de nybyggarbygder
som tillkom i skogslandet under
1800-talet. Den yngre
avvittringen pågick i dessa trakter
1826-1838 varvid kronomark
frigjordes för nybyggen. Tidigare
hade marken legat som utmarker
till de gamla byarna. Samtidigt öppnade skogens privatisering dörren
för skogsbolagens framfart. Ett av de mest bolagsdominerade
områdena inom Jämtland är just denna SÖ del av landskapet. Ulvsjö
by uppstod troligen ganska snabbt som en ren nykolonisation efter
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avvittringen. Kyrkans och övrig bebyggelses ålder är vittnesbörd
därom.
Byn ligger vid Ulvsjöns V strand och med gårdarna glest placerade i
öppet landskap kring Nyhems församlingskyrka. Kyrkan är av trä och
stod färdig 1853. Även övrig bebyggelse är från 1800-talet med ytterligt
få nyare inslag.

Lövsta K35
Byarna Lövsta och Hosjö är två jordbruksbyar med välbevarad 1800-
tals karaktär. I byarna finns ett stort inslag av oförändrade äldre
byggnader men få inslag av nyare bebyggelse.

Miljön utgörs av öppen, odlad bygd i lätt kuperade sluttningar efter
Sundsjöns NÖ sida. Där intill varandra ligger byarna Lövsta och Hosjö,
bestående av drygt ett 10-tal gårdar. Byarna har sannolikt uppstått
under medletid. Den äldsta kända byggnaden är ett härbre från 1793 i
Hosjö men huvuddelen av bebyggelsen är från 1800-talet. Några av
gårdarna är relativt stora, med bostadshus i form av präktiga

salsbyggnader i två våningar. I utkanten av byarna finns också mindre
torpställen.

Sidsjö vattensåg K36
Byggd omkring 1870. En av få kvarvarande brukbara ramsågar i länet.
Byggnadsminne

Dubbelbod i Sidsjö K37
Daterad till 1608. Byggd i rundtimmer med spåntak. Byggnadsminne

Kvarn vid Kilån K38

Kvarn vid Tjärnströmmen K39

Hunge kvarn och kraftstation K40

Rissna gamla skola K41
Kom på 7:e plats i omröstningen 2002 om Sveriges vackraste
byggnader i kategorin ”Alla tiders bästa byggnader – byggd före 1950”.

Hunge kapell K42

Våle skola K43

Skogsarbetarförläggning vid Kyrkkilen K44

Trefaldighetskällan, Svedje K45
Källa där man samlas kvällen före Trefaldighetsdagen för att "dricka
brunn".

Skvaltkvarn, Gustavsnäs K46
En restaurerad vattendriven kvarn, byggd på 1800-talet, där säden
maldes mellan kvarnstenar med hjälp av bäckens vårflod.

Domarstenarna K47
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Ljungå kapell K 48

Bodsjö K 49
Bodsjö träkyrka uppfördes av Pål
Persson i Stugun år 1796. I
anslutning till kyrkan ligger en
länga av kyrkstallar, prästgården
från 1920-talet samt en
sockenstuga från 1800-talets förra
hälft. Strax söder om kyrkan ligger
den sk kyrkladan eller Boddas
bönhus, som är dendro-
kronologiskt daterat till år 1291.
Boddas bönhus är
byggnadsminne.

Östansjö K50
Härbre byggt på 1500-talet. Byggnadsminne.

Öratjärndalen K51
Torpmiljö från 1840 – 1860. Byggnasminne.

Dansbanan i Finnäs K52
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Områden av riksintresse för naturvården NR,
NA

Utgör områden som utpekats som riksintressen med stöd av 3 kap i
miljöbalken samt Natura 2000-områden enligt 7 kap i miljöbalken. De
senare är också att betrakta som riksintressen vid prövning av ändrad
markanvändning mm. Natura 2000-områden är klassade som
riksintressen enligt Miljöbalken 4 kap. För dessa områden är det inte
möjligt att väga andra riksintressen mot riksintresset Natura 2000 (MB
4:8). Tillstånd kan behövas för åtgärder eller verksamheter som kan
påverka miljön i Natura 2000-områden (enligt MB 7 kap 28 §).

Numreringen är hämtad från länsstyrelsens resp Naturvårdsverkets
register. Områdesbeskrivningarna för Natura 2000-områdena är
hämtade från Naturvårdsverkets hemsida, där också fullständiga
redovisningar av områdena återfinns. Riksintressen enligt 3 kap har
beteckningen NR, Natura 2000-områden som ej omfattas av 3 kap MB
har beteckningen NA.

Markanvändning, bebyggelse, mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Vid eventuell bebyggelse eller andra åtgärder inom dessa områden skall
hänsyn tas till riksintresset och skyddsbehovet för Natura 2000-
områdena.

I områden med geovetenskapligt värde bör ingen täktverksamhet
tillåtas.

Vid skogsbruksåtgärder bör 30§ SVL särskilt beaktas.

Om ytterligare beslutsunderlag behövs remitteras ärendet till
länsstyrelsens miljöenhet för yttrande.

För Gimån gäller också de rekommendationer som gäller för område av
särskilt värde för friluftslivet FR.
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Kommunen anser ej att vattensystemet uppströms
Gimån skall vara natura 2000-område eller riksintresse.
Se vidare under områdesbeskrivningen för NR/NA 92
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Områdesbeskrivningar

Locknesjön NR 87
Locknesjön är en mycket speciell källsjö. Den har ett begränsat
nederbördsområde och kan betecknas som en gigantisk kallkälla där
mycket av tillrinningen sker via grundvatten. Detta ger vattnet ett stort
kalkinnehåll vilket i sin tur innebär stort siktdjup och stor självrenande
förmåga. Sjön har en unik fiskfauna med sikraser/arter, som endast har
hittats på någon enstaka plats i övriga Sverige. Ädelfisk som röding och
öring ingår också.

Gimån NR92
Karaktären av orörd skogälv bevaras. Naturvärdena kan skadas av t ex
vattenreglering och avloppsutsläpp. Vid skogsbruksåtgärder måste
särskilt stor naturvårdshänsyn tas, genom att 30 § SVL särskilt beaktas
i Gimåns absoluta närmiljö.

Samrådsområde enligt 12 kap MB ifråga om husbehovstäkt.
Skyddad enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras
inom denna älvsträckas vattenområde med tillhörande käll- och
biflöden.

Gimån är en skogsälv som rinner upp i Revsundssjön och mynnar i
Ljungan i Västernorrlands län. Gimåns vattensystem rinner upp i
Locknesjön. Gimån ligger inom det s k norrländska bergkullandskapet.
Berggrunden domineras av revsundsgranit och ådergnejs.
Geomorfologiskt karaktäriseras området av rundkulliga urbergshällar
och storblockiga moräner.

Ungefär halva området ligger nedanför högsta kustlinjen. Längs ån
finns delvis orörda skogsområden samt natursköna, opåverkade sjö-
och älvsträckor. Till vissa delar har Gimåområdet därför
vildmarkskaraktär.

Opåverkad skogsälv med vildmarkskaraktär. Värdefullt område för
turism och rörligt friluftsliv. I några av selen finns partier med påtagligt
inslag av flytbladsvegetation, bl a sköldmöja (Ranunculus peltatus ssp.
Peltatus), hårslinga (Myriophyllum alterniflorum), diverse
Potamogeton-arter t ex gäddnate (Potamogeton natans mm).

Gimån vattensystem uppströms Holmsjön utgör Natura 2000-område
enligt regeringens beslut år 2002. Länsstyrelsen har dock inte samrått
med kommunen om förslag till områdesgräns och kommunen har inte
blivit informerad om att hela vattensystemet uppströms Gimån även
ingår i Natura 2000 området för Gimån. Det framgår heller inte av
regeringens beslut som delgavs kommunen 2002-01-24. Utan karta kan
man ej förstå att beslutet omfattar annat än själva Gimån. "Gimån
uppströms Holmsjön", som det står i beslutet, kan inte betyda annat än
Gimån mellan Holmsjön och Revsundssjön per definition. Uppströms
heter vattensystemet Revsundssjön, Herrevad-strömmen och Forsaån
upp till kommun-gränsen och Locknesjön.

Länsstyrelsens forcering med framtagandet av Natura 2000-områden
samt frånvaron av dokumenterat samråd i ärendet har inneburit ett
beslut med bristande demokratisk förankring. Kommunen och berörda
invånare i Bräcke kommun har inte fått någon möjlighet att framföra
sina synpunkter utan har ställts inför ett fullbordat regeringsbeslut.
Kommunen ifrågasätter därför om förfarandet följt de förordningar och
regler som gäller vid beslut om Natura 2000-områden. Kommunen
anser sig vara vilseledd i denna fråga och vidhåller därför att den
angivna områdesgränsen för Natura 2000-området för Gimån ej bör
omfatta Revsundssjön. Det innebär också att Revsundssjön ej bör vara
klassad som riksintresse. I översiktsplanens underlag (kartan på
föregående sida) redovisas därför området som Natura 2000-område
enligt regeringens beslut med kommunens kommentarer om
skiljaktighet. På översiktsplanekartan redovisas ej Revsundssjön som
riksintresse eller Natura 2000-område.

Detta innebär att länsstyrelsen kan komma att överpröva kommunens
beslut att anta detaljplaner eller områdesbestämmelser om
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dessa medför att riksintresset/Natura 2000-området för Gimåns
vattensystem inte tillgodoses i enlighet med regeringens beslut.

Som en följd av ovanstående ställningstagande avser kommunen
genom skrivelse till länsstyrelsen och regeringen begära en omprövning
av områdesavgränsningen för Natura 2000-området Gimån.

Havmyren (Hamyren enl lokal benämning) NR93
Karaktären av orört myrområde bevaras. Naturvärden kan skadas av t
ex markavvattning, täktverksamhet och vägbyggnad.Vid
skogsbruksåtgärder måste särskilt stor naturvårdshänsyn tas, genom att
30 § SVL beaktas. Våtmarker och sumpmarker bevaras genom en
restriktiv prövning av markavvattnings- och täktansökningar.

Havmyren är en tämligen flack myr som ligger i ett kuperat område
knappt en mil sydost om Hunge. Berggrunden utgörs av granit och
omgivande fastmark av storblockig sandig morän. Avvattning sker via
bäckar åt sydost till anslutande sjö. Myrkomplexet domineras av stora,
blöta topogena kärr och sträng-flarkkärr. Mellan de relativt öppna
kärrytorna finns fastmarksholmar och sump- och strandsumpskogar.
Vidare ingår, nordlig mosse och tjärn.

Kärrens vegetation är av rik brunmosstyp där det bl a växer trådstarr,
blåtåtel och tuvsäv. I det blöta bottenskiktet dominerar brunmossorna
korvskorpionmossa och guldspärrmossa. Axag förekommer på fastare
partier vilket kan tyda på en viss kalkinfluens från den omgivande
moränen. I sumpskogen dominerar kärrfräken i fältskiktet, men här
finns också många olika starrar. Guldskedmossa och myruddmossa är
ett par av bottenskiktets arter. Strandsumpskogen har en mycket
högvuxen undervegetation bestående av brunrör, älgört och viden.
Därunder växer bl a krattvitmossa, krokvitmossa och filtrundmossa. De
värdefullaste delarna i det här objektet är det stora öppna topogena
kärret och sumpskogen, vilka båda utgör mycket fina exempel på
respektive våtmarkstyp i regionen. De blöta kärrens rika vegetation
bedöms som intressant för att ligga i den här regionen. Omgivningarna

är vildmarksbetonade och förekomsten av tjärnar bidrar till områdets
variation.

Helvetesbrännan NR 94
Helvetesbrännans naturreservat, storlek: 34 km2, varav 10 km2 i
Jämtlands län. Natura 2000-område (ej samma avgränsning som
riksintresset).

Helvetesbrännan är ett väglöst och vildmarksartat skogsområde på
båda sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland.
Skogsmarken är kuperad och svårtillgänglig med gott om tjärnar,
småmyrar, rasmarker och blockmarker. Den talldominerade skogen är
kraftigt påverkad av återkommande skogsbränder vars resultat idag kan
ses i form av en klen och ofta gles tallföryngring. I fuktigare partier
växer även gran och kring bäckar är vegetationen ofta riklig med täta
lövsnår och en relativt artrik kärlväxtflora. Även i övrigt är lövinslaget
allmänt och rikligt framförallt växer björk och asp.

Torrträd samt äldre tallgenerationer som överlevde branden avverkades
i början av 1900-talet. Uttaget förefaller ha varit systematiskt och
torrträd finns idag enbart i otillgängliga partier. Den stor- och
rikblockiga terrängen innebär att en stor del av en besökares
uppmärksamhet och koncentration går åt till att överhuvudtaget ta sig
fram. Områdets otillgänglighet och allmänt låga värde från
skogsbrukssynpunkt innebär att stora förutsättningar finns för en
utveckling mot "riktig urskog". Ett väglöst område av denna storlek är
mycket ovanligt utanför fjällkedjan och därför naturvetenskapligt
mycket värdefullt.

Flärkarna NR 131
Flärkarna, som utgör Natura 2000-område, ligger i en sänka mellan
Flärkmon och Sjöberget, nordost om Håsjö. Berggrunden i området
utgörs av granit och den anslutande fastmarken av moig morän. Myren
är ett tydligt sluttande källkärr med både blötare och mestadels fastare
karaktär. I fältskiktet växer mycket rikligt med den rödlistade
myrbräckan som bitvis bildar gula fält. Här återfinns uppskattningsvis



66 Översiktsplan för Bräcke kommun

mer än 10.000 exemplar. Bland övriga fältskiktsarter märks bl a
kärrfräken, strängstarr och trindstarr.

I bottenskiktet växer det rikligt med blek skedmossa, kärrpraktmossa,
purpurvitmossa, gyllenmossa och piprensarmossa. Även den rödlistade
käppkrokmossan förekommer i relativt stora mängder, framförallt i de
blötare partierna. De botaniska och bryologiska värdena i området är
således mycket höga.

En bit uppströms, nära fastmarkskanten, finns även ett par källor
utbildade, i en av dessa uppvisas järnockrautfällning. I källorna växer bl
a dunört, tuvtåtel, myrbräcka, stor skedmossa, klotuffmossa och
källtuffmossa. Även här förekommer mindre bestånd med
käppkrokmossa. Grönkulla, ängsnycklar, korallrot och tvåblad
förekommer främst i de trädtäckta delarna.

Det är morfologiskt intressant med utbildade källor och nedströms
liggande tydligt sluttande källkärr. Objektet är också helt orört vilket
stärker objektets skyddsvärde. De sammantagna naturvetenskapliga
värdena är således mycket höga och myren bedöms som mycket
skyddsvärd.

Myrnäsflon NR 134
Myrnäsflon ligger i anslutning till Singsjön 3 km söder om Valla.
Myren är tämligen flack och avvattnas via ett par bäckar norrut.
Berggrunden består av granit och anslutande fastmark av moig morän.
I objektet ingår öppen och glest trädtäckt mosse, topogena kärr och
sumpskogsområden.

Mossens vegetation är risdominerad både i de öppna och tallbevuxna
områdena. I kanten på mossen ligger en starrdominerad lagg som utan
skarp gräns övergår i det topogena kärret.
Kärret är av rikare typ där trädtäckning såväl som fuktighet varierar. I
de öppna och fuktigare partierna växer gott om cirka 1 meter höga
björkar och i fältskiktet dominerar blåtåtel. Här växer tagelstarr som är

en kalkkärrsindikator samt myrbräcka som är en sällsynt art med östlig
utbredning. I bottenskiktet växer knoppvitmossa, purpurvitmossa och
kärrkammossa. De mer tallbevuxna delarna är väldigt artrika med ett
stort antal starrarter och örter. Gransumpskogen är av rik typ där
ängsfräken dominerar i fältskiktet tillsammans med ett stort inslag av
starrarter och örter.

I bottenskiktet dominerar purpurvitmossa och klubbvitmossa.
Här förekommer också nordkällmossa. I mossen finns en gammal
husbehovstäkt. Torvgravarna har nu vuxit igen till "pseudohöljor" med
en heltäckande vitmossmatta i bottenskiktet. Täkten har endast medfört
en lokal vegetationstörning. Värdekärnan i det här objektet är det
topogena kärret som är botaniskt värdefullt med förekomst av
myrbräcka och tagelstarr. Kärret är också mångformigt med både
öppna och trädtäckta partier liksom varierande fuktighetsförhållanden.
Även sumpskogen är intressant med artrika fält- och bottenskikt. Den
har också ett visst botaniskt värde eftersom nordkällmossa växer här
som är en sällsynt art i låglandet. Hela objektet i sig är stort och
mångformigt med både botaniska och morfologiska värden.

Backen, Fanbyn NR 143
Fanbyn ligger med sina sluttande odlingsmarker i SO-läge på ett näs i
Sundsjön. I byns nordvästra del ligger en gårdsnära slåttermark som
sträcker sig upp mot en f d betad skogsmark. Området är småkuperat
och sluttar svagt. En lantmäterikarta från 1764 anger
marken som ”slåttersvedjarne” och detta ger en
antydan om slåttermarkens ursprungs som
svedjeland. Här växer en mosaik av
vegetationstyper och floran är artrik och varierande.
Marken hyser många indikatorarter för naturlig
fodermark. Detta tillsammans med förekomsten av
brunkulla gör området till en av kommunens
värdefullaste slåttermarker.
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Storflon SV Hunge NR 59
Storflon ligger cirka 4 km sydväst om Hunge. Myren är flack och
avvattnas via bäckar västerut och åt sydost. Berggrunden utgörs av
granit och gnejsgranit. Den omgivande fastmarken är moig morän och
grovmo. I objektet dominerar stora blöta topogena kärr och sträng-
flarkkärr. Här finns också en tallbevuxen nordlig mosse samt en liten
tjärn. I lösbottenflarkarna växer bl a dystarr, vitstarr och vitag. I botten
växer korvskorpionmossa. Strängarna domineras av blåtåtel och tuvsäv
på ett bottenskikt av olika brunmossor och vitmossor. Det stora
topogena mjukmattekärret är av rik starr-brunmosstyp. Här växer
samma arter som i sträng-flarkkärret men dessutom rikligt med vass.

Myggblomster förekommer här sparsamt. Den tallbevuxna nordliga
mossen har en risdominerad vegetation med stort inslag av tuvull.
Sträng-flarkkärren och de topogena kärren är mycket fina exempel på
respektive myrtyp i regionen. Kärren är mycket välutbildade och
orörda och de har därför ett mycket högt representativt värde. De är
också relativt stora och blöta. Objektet tillhör de högst klassade
kärrkomplexen i regionen. Myren har också ett visst botaniskt värde
med tanke på förekomsten av myggblomster.

Vårkallhöjden NA 174
Vårkallhöjdens natur-
reservat, storlek: 0,26
km2. Natura 2000-
område.
Det lilla reservatet
består av en enda brant
sydväst-sluttning
beväxt med en
granskog blandad med
lövträd. Då och då avbryts sluttningen av fuktiga sänkor med små
vattensamlingar. Här står grova lövträd och växtligheten är frodig och
örtrik. Trolldruva, nordisk stormhatt och liljekonvalj är några växter
som man finner här, likaså ett stort antal orkidéarter. Orkar man längst

upp i sluttningen kommer man till en klippbrant och ett torrare parti där
tallen dominerar och brandspåren är många.

O E Berggrens naturreservat, Båthällan m fl NA 22, 146, 81 och 164
O E Berggrens naturreservat runt Ljungå, storlek: Båthällan: 0,05 km2,
Svedjan: 0,04 km2, Käringberget: 0,4 km2 och Valletjärnarna: 0,15 km2.
Alla ingående områden är separata Natura 2000-områden.
Båthällan (NA 22) är ett litet reservat
med 100-200-åriga tallar i brant och
storblockig terräng. Svedjan (NA 146)
är ännu mindre än Båthällan och
präglas av smalstammig granskog
med inslag av grova tallar.
Käringberget (NA 81) och
Valletjärnarna (NA 164) är de
områden av de fyra som kanske är
mest värda ett besök. Båda har härjats
av bränder. I Käringbergets
naturreservat har det brunnit vid
minst 14 tillfällen de senaste 700 åren.
Vedsvampfloran är intressant - man
har hittat många utrotningshotade
arter i båda områdena.

Bodberget Björsjö NA 12
Natura 2000-område beläget på östra sidan om Björsjön i Sundsjö
socken, ca 11 km norr om Gällö. Objektet är ett mosaikartat
naturskogsområde med bergbunden brandpräglad tallskog med
beståndsåldrar på över 200 år varvat med delvis örtrika granskogar i
165 - 185-årsåldern. Berggrunden består av Revsundsgranit med
hällmarkspartier. Jordarterna är moiga moräner med små inslag av
torvmark. Vid nordöstra kanten ingår västra delen av en tjärn, Lill-
Middagstjärn, och längst i öster finns en mindre bäck. I övrigt finns
inget öppet vatten i om-rådet men många sluttningar är tydligt
påverkade av rörligt markvatten. Inom objektet finns ett par små myrar
av fattig - medelrik karaktär.

Foto: Irene Lundberg,
Länsstyrelsen

Foto: Irene Lundberg,
Länsstyrelsen
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Området är kraftigt kuperat och i fyra höjdpartier går berget i dagen. I
centrala delen finns ett större hällmarksparti med nordostbranter mer
mot angränsande myr. Högsta partierna når ca 420 m ö h och
Björsjöns yta ligger 296 m ö h. Området innehåller ovanligt stor andel
skog med höga beståndsåldrar. Av ca 60 ha talldominerad skog (inkl.
hällmarkstallskog) har ca 50 ha en beståndsålder på ca 215 år. En tall
(Pinus sylvestris) i det centrala hällmarksområdet beräknas vara minst
500 år (räknad till 460 år plus röta). I norra delen åldersbestämdes en
slumpvis utvald bland de äldre tallarna till drygt 300 år (280 år plus
röta). Ca 70 ha domineras av gran (Picea abies), av dessa har ca 55 ha
beståndsåldrar på 165 - 185 år. I flertalet bestånd (både gran och tall)
med uppvuxen skog av lägre ålder finns oftast ett visst inslag av gamla
överståndare eller senvuxna träd. Lövinslaget uppgår i genomsnitt till
ca 10%, lokalt 30 - 40 %. Gammal grov asp (Populus tremula), sälg
(Salix caprea) och björk (Betula sp.) är dominerande lövträd med lokalt
riklig före-komst. Gråal (Alnus incana) och hägg (Prunus padus)
förekommer mera sparsamt. Hyggen och ungskog upptar ca 30 ha av
arealen. Dessa är huvudsakligen koncentrerade till två kilar in i objektet
söderifrån.

Avverkningarna har skett under de senaste decennierna och där finns
ytterst få gamla träd kvarlämnade. I ett ca 25-årigt ungskogsbestånd
längs skiftesgränsen i söder är lövinslaget ganska stort, i övrigt är
lövinslaget i ungskog mera sparsamt. Död ved förekommer delvis
rikligt. Här finns lågor av alla förekommande trädslag och dimensioner
och i olika nedbrytningsstadier. Andelen grova lågor är relativt stor. På
några ställen finns mycket grova asplågor, grova granlågor förekommer
frekvent i de gamla grandominerade bestånden. Gamla grova tallågor
förekommer i något mindre omfattning. Döda - döende stående träd
finns väl spridda i området. Här och var finns också gamla grova
talltorrakor.

Objektet är till övervägande del tydligt präglat av forna tiders bränder.
Brandljud i levande gamla tallar förekommer frekvent. Även gamla
stubbar, högstubbar och lågor har ofta någon form av brandspår.

En gammal stubbe i östra delen uppvisar spår av sex bränder, 500-års-
tallen har spår av 5 bränder. Vegetationstyperna i talldominerade delar
är huvudsakligen bärristyper med lokala inslag av lavrik typ. Av de
grandominerade delarna är ungefär hälften örtrik granskog. Resten är
främst av blåbärstyp, lokalt dominerar smalbladiga gräs. Visst örtinslag
finns ofta även i dessa vegetationstyper. Av den örtrika granskogen kan
ungefär hälften betraktas som kalkbarrskog. I kalkbarrskogspartierna
hör blåsippa (Anemone hepatica), smultron (Fragaria vesca), skogsviol
(Viola riviniana), vispstarr (Carex digitata) och bergslok (Melica
nutans) till karaktärsarterna. De fuktigare örtrika delarna domineras ofta
av skogsfräken (Equisetum sylvaticum), slidstarr (Carex vaginata) och
torta (Cicerbita alpina), samt ormbunkar som hultbräken (Phegopteris
connectilis) och majbräken (Athyrium filix-femina). I friska mossiga
partier med visst örtinslag förekommer ögonpyrola (Moneses uniflora)
och knärot (Goodyera repens) frekvent. Lappranunkel (Ranunculus
lapponicus, NT) är funnen i nordligaste delen och nästan längst i söder.

Finnsjöberget Gastsjö NA 31
Natura 2000-område beläget ca 13 km väster om Kälarne och ca 2 km
nordväst om Gastsjö i Bräcke kommun. Hela området är relativt
enhetligt och består av en olikåldrig, flerskiktad och hänglavsdraperad
skog dominerat av gran (Picea abies), med inslag av björk (Betula
pubescens ssp. Pubescens), asp (Populus tremula), sälg (salix caprea
var. Caprea) och tall (Pinus sylvestris). Tallen är något vanligare i
områdets sydvästra del där den också är relativt gammal och högväxt.
Berggrunden i området domineras av revsundsgranit och med jordarter
övervägande bestående av sandig till moig morän.

Enligt uppgift skedde ett större uttag av skogen för cirka 90 år sedan
och vissa delar har även varit utsatta för brand. Efter detta har skogen
stått orörd. Stora delar karaktäriseras av en mjuk kuperad terräng med
undantag från den allra sydvästligaste delen där branta lodytor
förekommer. De nivåskillnader som finns utgörs av Finnsjöbergets
högsta punkt på 450 meter över havet och dess lägsta punkt i
anslutning till Lilltjärnen med 400 meter över havet. Angränsande
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områden utgörs till stor del av relativt nyupptagna föryngringsytor,
speciellt i områdets norra, östra samt södra delar.

Åtemyran – Dravikstjärnen NA 180
Natura 2000-område beläget i nordligaste delen av Bräcke kommun ca
9 km norr om Kälarne, ca 13 km sydväst om Hammarstrand. I
nordöstra hörnet är objektet åtskilt från naturreservatet Vårkallhöjden
endast av en skogsbilväg. Berggrunden består av Revsundsgranit och
jordarterna är moiga moräner - grovmo samt torv. Området ligger ca
280 - 300 m.ö.h. Av objektets 89 ha utgörs 73 ha av våtmark med höga
naturvärden, varav 25 ha är vattenareal. Dessutom finns en nyckel-
biotop på 7,3 ha vilken till stor del överlappas av våtmarksobjektet.
Resterande areal är mer eller mindre sumpskogsartade kantzoner /
förstärkningszoner runt våtmarksobjektet. Nyckelbiotopen består av ca
150-årig örtrik gransumpskog med bl.a. guckusko (Cypripedium
calceolus) och rikligt med skogsfru (Epipogium aphyllum).
Sumpskogen är något luckig, inga grövre dimensioner och träden står
ofta i grupp på tuvor. Förutom senvuxen gran finns visst inslag av tall
och gammal sälg. Sumpskogspartiet är hänglavsrikt. Åtemyran ligger i
anslutning till Draviktjärnen, ca 6 km norr om Håsjö. Myren avvattnas
mot sydost via en tjärn och en bäck. I objektet som omfattar 73 ha med
högsta värdeklassning i våtmarksinventeringen ingår glest trädbevuxet
topogent kärr, sumpskog och tjärn.

Vegetationen i det bitvis glest trädbevuxna kärret är av rik typ där olika
starrar och örter bildar ett artrikt fältskikt. Här växer även flera
orkidéarter bl a guckusko. I bottenskiktet samdominerar olika
brunmossor. Gransumpskogen är även den mycket ört- och artrik.
Skogsbilvägar berör objektet i främst västra delen. Avverkningar
ansluter i södra delen. Bäver har dämt i bäcken och orsakat
översvämningar i de centrala delarna. Objektet har höga botaniska
värden och bjuder på en stor artrikedom. Ett flertal arter indikerar att
kärret är kalkkärr. Här växer också ett stort antal olika orkidéer. Enligt
uppgift förekommer även myrbräcka i kärret. Dessutom sker
blekeutfällning i tjärnen vilket är mindre vanligt i den här regionen.
Nyckelbiotopen med den örtrika gransumpskogen och det

naturskogsreservat som ansluter till objektets norra del förstärker
områdets höga naturvärden. Ett område på sammanlagt 89 ha våtmark,
sumpskog och vatten föreslås i första hand som samrådsområde.

Djupdalsbäcken NA 26
Natura 2000-området Djupdalsbäcken är en ca 2,5 km lång, djup
bäckdal belägen ca 3,5 km västsydväst om Albacken, ca 27 km öster
om Bräcke. Marken är i dalbotten av frisk - lokalt fuktig karaktär. I
södra delen finns ett kärr som är ca 0,5 ha stort och är trädbevuxet.
Ovanför själva dalbotten är marken av frisk - torr karaktär. Skogen
inom objektet är huvudsakligen blandskog. Drygt 20 ha består av
tallskog med enstaka lövträd , vanligtvis sälg (Salix caprea). Längs en
kilometerlång sträcka av den branta sydostsluttningen nordväst om
bäcken i mittendelen är ca 5 ha av lövbrännekaraktär. Några fläckar är
där aspskog med 60 - 70 % asp (Populus tremula), i övrigt varierande
fördelning mellan asp. sälg, björk (Betula sp.) och delvis även tall
(Pinus sylvestris). I denna del förekommer gran (Picea abies) sparsamt
och den är påtagligt ung. Blandskogen för övrigt domineras av gran
med varierande inslag av lövträd.

Väster om bäcken i den södra delen och öster om bäcken strax norr om
mitten på området är dalgången vidgad till friska - fuktiga grankälar. I
dessa finns stort inslag av sälg och asp. Ca 40 ha av objektet är örtrik
granskog, varav drygt hälften kan betecknas som kalkbarrskog. Resten
är av habitattypen västlig taiga. Området är kraftigt brandpräglat och
beståndsåldrarna är i allmänhet 100 - 130 år. Enstaka träd eller träd-
grupper med högre ålder finns spridda inom större delen av området.
Träd med brandljud finns främst i de mest svårtillgängliga partierna.
Brandljud har observerats i tall, sälg och björk. Gamla lågor och
högstubbar med brandspår finns i varierande omfattning. Granlågor
finns delvis rikligt i dalbotten och i nordvästbranten.

Delar av dalbotten samt vissa partier av nordvästsluttningens nedre del
tycks vara brandrefugier. I vanlig ordning har "uppstädning" skett efter
brand. Där terrängen har tillåtit tycks det mesta ha tagits tillvara. Ju
besvärligare terräng desto mer finns kvar. Sentida skogsbruk har endast
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marginellt bedrivits inom objektet. Inom objektet finns flera akut
hotade och sällsynta arter av kärlväxter, lavar , svampar och mossor.
Den mycket sällsynta och akut hotade ryssbräken (Diplazium
sibiricum) finns här spridd längs en ca 1,5 km lång sträcka av bäcken.
Andra akut hotade arter som påträffats i området är kritporing
(Antrodia crassa) och trådbrosklav (Ramalina thrausta). Även ringlav
(Evernia divaricata) förekommer och doftticka (Haploporus odorus)
finns tämligen rikligt. I mittendelen finns rikligt med hänglavar. Vidare
har fem rödlistade och sällsynta mossor påträffats. Blåsippa (Anemone
hepatica) tillhör karaktärsarterna i den lövrika sydostbranten.

Bräntberget NA 18
Natura 2000-området Bräntberget och dess sydsluttning mot
Holmmyrbäcken ligger i Sörbygden i sydöstra hörnet av Östjämtland,
ca 6 km norr om Ljungå och ca 3 km sydost om Lungsjöns sydspets.
Frisk mark dominerar, men i norra och västra delarna finns också
partier med torr mark. Inslag av fuktigare mark finns dels i sydvästra
hörnet vid Holmmyrbäcken och delvis i den östra delen, samt ett smalt
fuktstråk genom området i öst - västlig riktning strax söder om mitten. I
nedre delen av sluttningen i sydöstra delen finns inslag av källmark.
Beståndsåldrarna är till stor del drygt 130 år, baserat på gran / Picea
abies, och skogen är uteslutande grandominerad blandskog.

Brandspår av olika slag finns i varierande omfattning spridda inom hela
objektet. Granandelen är ca 90 % i sydvästra hörnet nere vid bäcken,
för övrigt varierande mellan ca 80 och 50 %. Av övriga trädslag är asp
(Populus tremula) mest framträdande. Aspinslaget är lokalt 30 - 40 %
och på flera ställen finns monstruösa exemplar med stamomkrets på ca
3 m. I högre partier i norr och väster samt i sydost finns delvis gott om
tall (Pinus sylvestris), varav en del både gamla och grova och de flesta
med brandljud. Sälg (Salix caprea) och björk (Betula sp.) finns relativt
jämnt spridda inom området. Gråal (Alnus incana) förekommer ganska
sparsamt i fuktigare partier. Vegetationen i området är tydligt
kalkpräglad. Ca 25 ha är örtrik granskog / kalkbarrskog. Resterande
delar är av habitattypen västlig taiga och domineras av blåbärstyp eller
smalbladiga gräs, i båda fallen flerstädes med påtagligt örtinslag. Död

ved förekommer rikligt inom stora delar av objektet. Såväl lågor som
stående död ved av alla förekommande trädslag finns i alla dimensioner
och nedbrytningsstadier. Här och var finns mycket grova gamla tall-
och asplågor. Bohål finns i många av de gamla asparna.

I sydvästra delen och delvis i östra delen finns rikligt med hänglavar,
bl.a. garnlav (Alectoria sarmentosa). Asp och sälg är rikligt bevuxna
med främst lunglav (Lobaria pulmonaria). Vedsvampar förekommer
också rikligt, både vanliga och mera sällsynta arter. Skogsbruk i
egentlig mening har av allt att döma inte bedrivits inom objektet, men
desto mer utanför. Gamla avverkningstubbar förekommer endast
sparsamt på några ställen inom objektet, främst i södra delen. Någon
påtaglig uppröjning efter brand har troligen inte skett.

Örnbergskilen NA 184
Natura 2000-område, naturreservat på
64,9 km2 består av både myrmark,
sumpskog och fuktig till frisk skogsmark.
Sumpskogarna är grandominerade med
visst inslag av lövträd. I övrigt består
skogsmarken av hänglavsrik granskog.
Många träd i reservatet är 150 år eller
äldre utom i den västra delen där de
äldsta träden saknas. Här finns också
gamla avverkningsstubbar. Inslaget av
äldre lövträd är stort i den västra hälften,
framförallt asp, sälg och glasbjörk. I reservatet finns också rikligt med
intressanta vedsvampar, bland annat flera utrotningshotade arter. På
många håll i reservatet kan man se hackspettbearbetade torrträd, med
hackmärken efter både spillkråka och tretåig hackspett.

Foto: Håkan Attergaard,
Länsstyrelsen
Lunglav och doftticka
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Stamnäs NA 129
Natura 2000-område. Blandskogsbestånd med högt virkesförråd.
Beståndet utgörs av synnerligen grov och långvuxen, sparad skog som
en av de få resterna av sådan skog.

Området har ett värde för djur- och växtlivet som biotop för vissa arter.
Den begränsade storleken innebär dock att området är värdefullt främst
som exempel på en ovanlig skogstyp och som utflyktsmål.

Blektjärn NA 10
Natura 2000-område på 90 ha med urskog. Nyligen inrättat
naturreservat. Närmare beskrivning saknas.

Lungsjöskogen NA 93
Natura 2000-område Lilltjärnberget, mångfaldig urskog med gammal
gran och tall samt sälg, björk och asp. Många liggande och stående
döda träd ger området sin karaktär.

Slåttflon – Bodflon NA 126
Natura 2000-området Slåttflon-Bodflon ligger i ett storkuperat område
4 km öster om Kälarne. Berggrunden i området består av granit och
den anslutande fastmarken av moig och sandig morän. Myren är
sammansatt av en mosse, topogent kärr och sumpskogspartier. Kärret
är av rik typ och innefattar både öppna och glest trädtäckta partier. I de
öppna delarna dominerar bitvis piprensarmossa (Paludella squarrosa) i
bottenskiktet. Här växer det även gott om kärrkammossa (Helodium
blandowii), och den rödlistade käppkrokmossan (Hamatocaulis
vernicosus) (NT) förekommer i tämligen fina bestånd. I fältskiktet
dominerar flaskstarr (Carex rostrata). Här växer även trindstarr (Carex
diandra) och stora förekomster av den rödlistade myrbräckan
(Saxifraga hirculus) (NT), den återfinns i flera tusentals exemplar.
Järnockrautfällning uppvisas i de blötare partierna. Även i ett blött
mjukmattedråg växer det myrbräcka och trindstarr. Här uppvisas
järnockrautfällningar.

De glest trädtäckta partierna domineras av glasbjörk (Betula
pubescens). I fältskiktet växer det rikligt med vattenklöver
(Menyanthes trifoliata) tillsammans med sjöfräken (Equisetum
fluviatile) och kråkklöver (Potentilla palustris). Purpurvitmossa
(Sphagnum warnstorfii) dominerar i bottenskiktet. Vissa partier i kärret
har en mer fattig karaktär av starr-vitmosstyp. Tvåblad (Listera ovata)
är den registrerade orkidén. Till de mer kalkgynnade arterna räknas bl.
a. tagelstarr (Carex appropinquata).

Sönnerstmyran NA 153
Natura 2000-området Sönnerstmyran ligger i ett kuperat område 5 km
väster om Kälarne. Kärret sluttar tydligt och avvattnas via en bäck åt
sydväst. Berggrunden består av granit och omgivande fastmark av
moig morän. Myren utgörs av ett topogent kärr med både öppna och
trädtäckta ytor. Vegetationen är av rik typ i hela kärret och i de
trädtäckta partierna dominerar flaskstarr (Carex rostrata), trådstarr
(Carex lasiocarpa) och älgört (Filipendula ulmaria) i fältskiktet.
Bottenskiktet representeras av purpurvitmossa (Spagnum warnstorfii)
med ett stort inslag av piprensarmossa (Paludella squarrosa) och späd
skorpionmossa (Scorpidium cossoni). Här finns flera fina bestånd med
den rödlistade käppkrokmossan (Hamatocaulis vernicosus) (NT). I ett
blött dråg sker järnockrautfällning. I de mer öppna partierna dominerar
tuvsäv 8Trichophorum cespitosum ssp. Cespitosum) i fältskiktet
tillsammans med trådstarr, hundstarr (Carex nigra)och dvärgbjörk
(Betula nana). I bottenskiktet samdominerar gyllenmossa
(Tomentypnum nitens), guldspärrmossa (Campylium stellatum) och
purpurvitmossa.

Här växer även den rödlistade myrbräckan (Saxifraga hirculus)(NT) i
typisk miljö tillsammans med trindstarr (Carex diandra), vattenklöver
(Menyanthes trifoliata )och purpurvitmossa. Bitvis växer myrbräckorna
i tämligen rikliga bestånd. I östra kanten av myren ligger en stor och
välutbildad källa där nordtuffmossa (Palustriella decipiens) dominerar i
bottenskiktet tillsammans med gyllenmossa. Bland övriga mossor
märks källtuffmossa (Cratoneuron filicinum) och trekantig svanmossa
(Meesia triquerta). I fältskiktet växer bl.a. kärrfräken (Equisetum
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palustre), kärrtistel (Cirsium palustre) och mindre förekomster med
myrbräcka. Källan är kupolformad och tydligt upphöjd över
omgivningen. Nedströms källan vidtar ett källdråg. Ängsnycklar
(Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), tvåblad (Listera ovata)och
brudsporre (Gymnadenia conopsea) är de registrerade orkidéerna. Här
växer också tagelstarr (Carex appropinquata )och glansvide (Salix
myrsinites) som är två kalkgynnade arter. I objektet finns ett par
uppröjda vintervägar. En kraftledning löper över kärret

Fettmyren – Binnåmyren NA 29
Natura 2000-område där de ingående myrtyperna är kärr och mosse av
nordlig typ. Berggrunden i området utgörs av revsundsgranit. Den
anslutande fastmarken består av sandig morän och grusavlagringar. I
de norra delarna finns en mycket tydlig och välutbildad källkupol.
Fältskiktet här präglas av en riklig förekomst med den rödlistade
myrbräckan. Bland andra arter märks här även trindstarr (Carex
diandra) och nålstarr (Carex dioica). Bottenskiktet domineras av
piprensarmossa (Paludella squarrosa)och gyllenmossa (Tomentypnum
nitens). Här växer även lerkrokmossa (Drepanocladus aduncus) och
lergräsmossa (Brachythecium mildeanum). Nedströms källan vidtar ett
välutbildat källkärr där det även här i fältskiktet växer rikligt med
myrbräcka ( Saxifraga hirculus) (NT) tillsammans med tagelstarr Carex
appropinquata och trådstarr.
Även här växer det en hel del trindstarr, medan huvudstarr Carex
capitata förekommer sparsamt. Bottenskiktet domineras här av
piprensarmossa, gyllenmossa och räffelmossa (Aulacomnium
palustre). I ett anslutande topogent rikkärr dominerar flaskstarr (Carex
rostrata) med inslag av hirsstarr (Carex panicea), blåtåtel (Molinia
caerulea)och snip (Trichophorum alpinum). Mosstäcket är sammansatt
av purpurvitmossa (Spagnum warnstorfii), guldspärrmossa
(Campylium stellatum)och späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni).
Här förekommer små bestånd med lockvitmossa (Spagnum
cuspidatum) och den rödlistade käppkrokmossan (Hamatocaulis
vernicosus) (NT) Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)
är de påträffade orkidéerna i området. En väg löper öster om objektet.
Ett par grustäkter ansluter till området.

Tunsved NA 159
Natura 2000-området Tunsved är beläget i Tunsvedbergets östsluttning
mot Öster-Andsjön, ca 2 km öster om Pilgrimstad, 9 km nordväst om
Gällö, 19 km sydost om Brunflo. Objektet består av örtrik granskog
med spridda förekomster av guckusko (Cypripedium calceolus) (NT).
Berggrunden i området är Revsundsgranit och jordarterna är moiga
moräner och grus. Objektets högsta punkt i sydvästra delen når ca 390
m.ö.h. medan Öster-Andsjön i östra kanten når 294 m.ö.h. Sluttningen
är till stor del påverkad av rörligt markvatten, i sydöstra delen finns ett
flikigt rikkärrigt stråk med några små källuppkommor och i sydvästra
delen finns ett par kärr-artade lokar. Trädskiktet domineras av gran
(Picea abies), lövinslaget är inom större delen av området ca 10 - 20 %,
i ett par mycket lövrika partier närmare 50 %. Sälg (Salix caprea) och
asp (Populus tremula) är de vanligaste lövträden, men även björk
(Betula sp.) och gråal (Alnus incana) ingår på många ställen.
Tallinslaget (Pinus sylvestris) är flerstädes ca 10 %, i sydvästra hörnet
finns ett svagt talldominerat bestånd. De högsta beståndsåldrarna finns
på de södra skiftena längst i öster och längst i väster med bestånd i 125
- 150-årsåldern. I mittendelen på de södra skiftena och på det norra
skiftet upp-skattas beståndsåldern till drygt 100 år efter senaste
gallringen.

Skogen är till stor del flerskiktad och med stor åldersspridning. Ett visst
inslag av gamla grova träd, gran, tall, sälg, asp och björk finns inom i
stort sett hela området. I sydvästra delen finns ett litet tvåskiktat
ungskogsbestånd med gamla grova tallöverståndare insprängt mellan
äldre bestånd. Död ved finns sparsamt inom det norra skiftet, sparsamt
- måttligt på de södra skiftena. Ett litet parti i västligaste kanten är
mycket lågarikt. Efter avverkning på grannskiftet norr om objektet har
en redan riklig lågaförekomst förvandlats till plockepinn. På en del
ställen inom området tycks en viss lågakontinuitet finnas, medan andra
partier blivit skogsmark efter hand under 1900-talet. Brandspår
förekommer här och var, mest som brandljud i gamla och ofta grova
tallar. Marken är av frisk typ med ett flertal fuktiga stråk i väst-östlig
riktning. Förutom ett par högre och torrare kullar i västligaste delen, ett
rikkärrstråk i sydöstra delen, en kraftledningsgata och en fortfarande
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relativt öppen gammal odling, är hela området bevuxet med örtrik
granskog av typen kalkbarrskog. Lågörttyp dominerar men visst
högörtinslag finns nästan överallt. Fält- och bottenskikt domineras av
kalkgynnade arter. Karaktärsarter som finns nästan överallt och ofta i
riklig mängd är bl a blåsippa (Anemone hepatica), piprör
(Calamagrostis arundinacea), vårärt (Lathyrus vernus), skogvicker
(Vicia sylvatica), svart trolldruva (Actaea spicata), kransrams
(Polygonatum verticillatum), underviol (Viola mirabilis), tibast
(Daphne mezereum), liljekonvalj (Convallaria majalis), tvåblad (Listera
ovata), harsyra (Oxalis acetosella), ekbräken (Gymnocarpium
dryopteris), hultbräken (Phegopteris connectilis), kranshakmossa
(Rhytidiadelphus triquetrus), svavelriska (Lactarius scrobiculatus) och
besk vaxskivling (Hygrophorus erubescens).

På några ställen finns rester av ängsflora, bl.a. i kraftledningsgatan. Där
finns t ex fältgentiana ( mellanform till sätergentiana) (Gentianella
campestris ssp.) (VU), rödklint (Centaurea jacea), slåtterfibbla
(Hypochoeris maculata), prästkrage (Leucanthemum vulgare) m.fl.
Guckusko (Cypripedium calceolus) (NT) finns spridd inom hela
området, men med ganska få bestånd på varje ställe. Här finns även
gott om kalkkrävande marksvampar. Bl a har rariteter som
sammetstaggsvamp (Sarcodon martioflavus) (VU) och slöjvaxskivling
(Hygrophorus purpurascens) (VU) påträffats. Gammal sälg
förekommer frekvent och på dessa finns rikligt med Lobaria- och
Nephroma-arter. Lunglav (Lobaria pulmonaria) är allmän. Här finns
även riklig förekomst av gamla aspar med hättemossor (Orthotrichum
sp.). Området är i stor utsträckning kulturpåverkat och nyttjat under
lång tid, främst genom bete. Slåtter tycks ha förekommit.

Storselbodarna NA 136
Natura 2000-område beläget väster om Gimån, väster om vägen
Gimdalen - Hucksjöåsen, ca 5 km ostsydost om Gimdalen, ca 20 km
nordost om Bräcke. Berggrunden består av diabas och jordarterna är
moiga moräner. Området genomkorsas av ett par mindre bäckar vilka
inom objektet går samman till en. Bäckarna rinner i nordlig riktning och
delar objektet i två biotopmässigt helt olika delar. Den östra hälften

sluttar ganska svagt mot norr och domineras tillsammans med
bäckdrågen av örtrik granskog. Den västra hälften sluttar svagt mot
norr, men samtidigt finns en mycket brant stening - blockig
östsluttning mot bäcken. Höjden över havet är ca 260 - 285 m och
merparten av höjdskillnaden kan hänföras till östsluttningen.. Delen
öster om bäckarna och den branta östsluttningen domineras av gran
(Picea abies) med ålder varierande mellan ca 100 - 150 år.

Ovanför den branta sluttningen är tall (Pinus sylvestris) dominerande
trädslag med ungefär liknande åldersspridning. Där finns också ett
sparsamt inslag av lövträd samt varierande inslag av gran. Död ved
förekommer i relativt sparsam omfattning, i branten och i den södra
delen lokalt något rikligare. I den västra delen finns en del brandspår.
Längst i väster ligger en säregen myr, delvis av rikkärrstyp. Den är sned
och sluttar mot såväl norr som öster och avvattnas dels på två ställen
mot norr, dels på bred front mot öster. Myren är glest bevuxen med
tall, där finns en del gamla brandstubbar, den växlar mellan öppna rika
och fattiga partier, den är stenig med ett flertal grunda vattensamlingar
med utströmmande vatten och den sluttar i flera etage. Vattentillgången
förefaller vara riklig trots högt läge i förhållande till omgivningen. Söder
- sydost om myren ökar marklutningen markant och övergår till
sumpiga stråk med tall i en matta av enbuskar (Juniperus communis).

Vegetationstyperna skiftar kraftigt, särskilt i den västra delen ovanför
branten. Där finns lågörttyp, blåbärstyp, lingontyp, starrtyp och
bredbladiga gräs representerade. I den östra lägre delen är lågörttyp
dominerande med riklig förekomst av kranshakmossa
(Rhytidiadelphus triquetrus) i bottenskiktet, lokalt finns partier med
blåbärstyp. Inslaget av kalkgynnade kärlväxter är dock större i den
västra delen ovanför branten. Norna (Calypso bulbosa) förekommer i
båda halvorna av objektet. Objektets största naturvärden består i
förekomsten av norna i två påtagligt olika miljöer och den stora
variationen mellan de ingående biotoperna, samt den säregna myren.
Den branta sluttningen mot bäcken har goda förutsättningar att vara en
värdefull mosslokal.
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Storselet NA 137
Natura 2000-område beläget vid västra sidan av Gimån vid Storselet, ca
6 km sydost om Gimdalen, ca 20 km nordost om Bräcke. Berggrunden
består av diabas och jordarterna är moiga moräner. Marken är svagt
sluttande mot öster och höjden över havet är ca 250 - 260 m. De
ingående habitaten är örtrik granskog och västlig taiga till ungefär lika
delar på frisk mark med inslag av fuktigare partier. I den norra delen
finns en kärrartad mindre blandsumpskog. Objektet genomkorsas av
ett flertal stråk med rörligt markvatten.

Trädslagsfördelningen är mycket skiftande. Tall (Pinus sylvestris)
dominerar längs västra kanten, gran (Picea abies) dominerar närmare
Gimån och i den södra delen. I den norra delen omväxlande tall- och
grandominerade partier. Lövinslaget är störst i norra delen, lokalt
närmare 50 % glasbjörk (Betula pubescens), samt längs stranden. Sälg
(Salix caprea) och asp (Populus tremula) finns spridda inom objektet,
hägg (Prunus padus), gråal (Alnus incana), brakved (Frangula alnus)
och viden (Salix sp.) ingår i strandskogen. I stråken med rörligt
markvatten förekommer rikligt med en (Juniperus communis) och nära
stranden finns några exemplar i trädform, vilket är ovanligt i Jämtland.
Beståndsåldern varierar från ca 100 - 130 år. Grandominerade delar
bedöms vara i allmänhet ca 110 - 130 år, medan tall- och lövrika partier
i norra delen är ca 100 år. De är uppkomna efter brand och sedan
orörda. Här och var finns enstaka äldre träd, bl.a. någon gammal grov
gran. Även enstaka grövre aspar förekommer. Brandspår förekommer
flerstädes, rikligt i norra delen, men endast observerade på lågor och
stubbar. Död ved finns i sparsam - lokalt måttlig omfattning. Gamla
mossbevuxna lågor finns väl spridda. I norra delen pågår självgallring
bland björk och klenare tall på några ställen. Nära stranden ligger en av
mossor och lavar övervuxen trave gammalt virke sedan flottningstiden.
Vegetationstyperna är i grandominerade delar av lågörttyp med
bottenskikt dominerat av kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus),
i övrigt blåbärstyp eller lokalt lingontyp. I båda förekommer flerstädes
visst örtinslag. Objektet är en av Jämtlands individrikaste växtplatser
för norna (Calypso bulbosa) (H4). Norna finns inom ett ca 500 m långt
och upp till 100 m brett stråk diagonalt genom objektet. På ett ställe

växer norna och guckusko (Cypripedium calceolus) (H4) sida vid sida
tillsammans med röktrattskivling (Clitocybe inornata) (H4) inom 2 m².

Floran indikerar inom i stort sett hela objektet tydlig kalkpåverkan. I
den södra delen har en kraftig urhuggning (avverkning) skett mellan en
stuga och stranden trots förekomst av flera guckuskobestånd och att
den strandnära delen klassats som nyckelbiotop. Den del av objektet
som ligger på SCA-mark är helt och hållet klassad som nyckelbiotop
och på privatmarken i södra delen har delen närmast stranden klassats
som nyckelbiotop vilken dock delvis avverkats. Objektet är
variationsrikt med stort inslag av örtrik granskog med rik flora, bl a
riklig förekomst av norna och spridda förekomster av guckusko. Läget i
direkt anslutning till Gimån med inslaget av lövrik strandskog höjer
värdet ytterligare.

Lillbäcken Ljungå NA 88
Natura 2000-området Lillbäcken är en liten grund bäck som rinner ut i
Ljungån alldeles norr om bebyggelsen i Ljungå nära sydöstligaste
hörnet av Jämtland. Berggrunden består av diabas och jordarten är
grovmo. I bäckbotten finns ansamlingar av finare sedimentpartiklar.
Objektet är ca 150 m långt och 30 - 50 m brett, tämligen flackt, beläget
ca 220 m.ö.h. Biotopen är en grandominerad örtrik bäckdråg med ca 80
% gran (Picea abies) och resten ungefär lika delar tall (Pinus sylvestris)
och lövträd. Enstaka granar, tallar och björkar (Betula sp.) är gamla och
grova. I mittendelen av objektet finns ganska rikligt med hänglavar,
bl.a. garnlav (Alectoria sarmentosa). Här och var finns också hägg
(Prunus padus).

Vegetationen är örtrik med ungefär lika delar lågört och högört. I
högörtpartierna dominerar ormbunkar och längs i stort sett hela
sträckan av bäckens sedimentbotten växer glesgröe (Glyceria
lithuanica), totalt ca 200 bestånd. Detta är Jämtlands näst rikligaste
kända förekomst av glesgröe. Vattenkraftsutbyggnad är planerad i
Ljungån nedströms Lillbäckens utlopp och om utbyggnad sker
kommer en mindre glesgröepopulation vid Ljungåforsen att utplånas.
Naturvärdesbedömning Bäckdrågen längs Lillbäcken med örtrik
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granskog och riklig förekomst av glesgröe är ett ovanligt inslag i
Ljungåområdet. Örtrika granskogar förekommer på flera ställen i
Ljungåns strandnära partier, men vegetationssammansättningen är där
påtagligt annorlunda. Inslaget av gamla grova träd med riklig
hänglavsförekomst gör den lilla bäckdrågen extra skyddsvärd. Objektet
föreslås i första hand p g a sin ringa areal som samrådsområde, men då
biotopen riskerar påverkas negativt av exploatering bör skyddet
förstärkas och biotopskydd övervägas.

Områden av lokalt värde för naturvården N

Mindre områden av varierande karaktär med ett lokalt värde. De
områden som redovisats är kända lokala naturvärden från befintliga
inventeringar. Andra objekt kan finnas, men är ej redovisade i
inventeringar, underlagsmaterial mm.

Markanvändning, bebyggelse, mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Vid eventuell bebyggelse inom dessa områden skall stor hänsyn tas till
naturintresset.

I områden av geovetenskapligt värde bör ingen täktverksamhet tillåtas.
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Områdesbeskrivningar

Finnäs N1
Vid kanten av Hebergsmyren växer rikligt med guckusko.

Guckusko är en orkidéart som är relativt ovanlig och som tilldrar sig
allmänhetens intresse. Rika lokaler med denna art bör därför beaktas i
planeringen. Orkidéarten guckusko är liksom alla orkidéer fridlysta.

Kyrkkilen, urskogsområde N2
Urskogsområde med tall och gran vid sjön Pån. Naturen i området är
särpräglad.

En säker bedömning av naturvärdet kan ej göras eftersom området ej är
undersökt.

Växtlokal vid Rocksjön N3
Botaniskt värdefull lokal med bl a riklig förekomst av guckusko och
skogstry.

Orkidén guckusko är fridlyst i länet.

Kamrisdalen N4
Sprickzon av ansenliga dimensioner. Klyftan begränsas av upp till 20
meter höga lodräta väggar och är ca 15 meter bred.

Geovetenskapligt intressant objekt som är värdefullt främst som
utflyktsmål.

Urskogsområde, Stamnäs - Ede N5
Blandskogsbestånd med en ålder av 200 år, som är en rest av de gamla
skogar som tidigare fanns inom denna kronopark.

Området har ett värde för djur- och växtlivet som biotop för vissa arter.
Den begränsade storleken innebär dock att området är värdefullt främst
som exempel på ovanlig skogstyp och som utflyktsmål.

Området är skyddat som domänreservat.

Håvdsjön N7
Välutbildad grusås med våldsamt kuperad yta, vilket ger intryck av
kaméområde. Det skyddsvärda området utgörs av Bodnäset i
Håvdsjön.

Geovetenskapligt skyddsvärt område p g a dess storlek och ytterligt
kraftigt utbildade kamémorfologi. Det utsatta läget som udde i sjön ger
åsen högt landskapsbildsvärde. Det urskogsartade områdets naturvärde
är osäkert eftersom det inte undersökts närmare.

Grusåsen är skyddad enligt miljöbalkens bestämmelser.

Källbergsgrottan N14
Den fjärde längsta urbergsgrottan i Sverige med kryplängd på 160
meter. Grottlabyrint, issjö, branta och isiga gångar gör att besökare bör
vara utrustade med rep. Geologiskt värdefull grottbildning.

Det geovetenskapliga värdet av grottan kan ej bedömas innan
fältbesiktning genomförts. Området är utan tvekan värdefullt som
utflyktsmål.

Öster - Lillsjöberget N16
Urskogsområde med 200 - 300-årig tall av grova dimensioner med
underväxt av tät, yngre växtlig gran med insprängd björk, al och asp.

Området är värdefullt som exempel på ovanlig skogstypsamt värdefull
exkursionslokal. Området är avsatt som domänreservat (MNo3).

Bytjärnarna N17

Foto: Länsstyrelsen
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Liten myr med två tjärnar. Myren är en rik växtlokal med bl a mängder
av myrbräcka (Saxifraga Hirculus).

Bl a den rika förekomsten av myrbräcka ger myren botaniskt
skyddsvärde.

Lokberget N18
Område med imponerande kanjonbildningar.

Området är ej närmare undersökt varför det är svårt att bedöma de
geovetenskapliga värdena. Kanjonbildningarna är vackra inslag i
landskapsbilden och möjligen intressanta utflyktsmål.

Jättegryta vid Gimåns utlopp i Bodsjön N19
Vid Gimåns utlopp i Nedre Bodsjön finns en jättegryta.

Området är ej närmare undersökt men lär vara geovetenskapligt
intressant.

Nyhem N21
Rik växtlokal för orkidéarten guckusko.

Guckusko är en orkidéart som är relativt ovanlig och som tilldrar sig
allmänhetens intresse. Rika lokaler som denna bör därför beaktas i
planeringen. Orkidéarten guckusko är fridlyst i länet.

Lilldyngdalen N22
Geomorfologiskt intressant område.

Dahlbergstorpet N23
Floraintressant område.

Västerandsjön N24
Mångfald orkideer, bl a flugblomster.

Torringen N 27

Torringen ligger på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län,
ca 20 km norr Ånge. Torringen är en oligotrof sjö med klart, syrerikt
och i stort sett neutralt vatten. Sjön har en yta på 700 ha och ett största
djup på 29 m. Sjön omges främst av barrskogar. Den har till större
delen steniga eller blockiga stränder. Kärlväxtvegetationen är sparsam.
Glesa helofytbestånd kantar stränderna och av de submersa
kärlväxterna är det bara rostnate som är beståndsbildande. Submersa
mossor finns rikligt i skyddade vikar.

Torringen är känd främst därför att den hyser ett naturligt bestånd av
fjällröding. Även öring, sik och aborre finns i sjön. Mängden plankton-
organismer är liten och domineras av djurplankton. Hoppkräftor
(Copepoder) är de vanligaste kräftdjuren. Bottenfaunan domineras på
den vanligaste bottentypen (sand-grus) av fjädermygglarver
(Chironomider) medan vattengråsuggan (Acellus aquaticus) dominerar
de grunda, lösa gyttjebottnarna. Daggmaskar (Oligochaeter) och
musslor (främst Pisidium) är också vanliga.

En dämning och reglering av sjön genomfördes 1964. Detta har
medfört att öringstammen minskat genom att lekplatserna decimerats.
Fiskevårdande åtgärder har däremot vidtagits för att rödingbeståndet
skall bevaras.

Sjön kan exempelvis skadas av ytterligare reglering och inplantering av
främmande fiskarter.

Ljungå N 28
Ljungå är ett mycket storkuperat kaméområde (småskaligt område
bildat under tidigare havsyta) med åskullar och dödisgropar.
Höjdskillnaden mellan ryggar och gropar uppgår till över 10 m. I
allmänhet visar ryggarna och groparna ingen utpräglad orientering men
en tendens till nord-sydlig sådan märks ibland. Materialet utgörs av
grovt, sandigt grus.

Området ligger i ett barrskogslandskap. Biologiskt är dock
Ljungåområdet dåligt känt.
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Naturvärdena kan skadas av t ex grustäkt, vägbyggnad och radikal
markberedning i samband med skogsbruk.

Sundsjö – Mjösjö N 29
Brunkullalokal.

Bodsjö N 30
Två brunkullalokaler.

Tavnäs, Fanbyn N31
Brunkullalokal, kan vara utgången.

Biotopskyddsområden
Inom kommunen finns en stor mängd biotopskyddsområden som
inventerats i samband med upprättande av skogsbruksplaner. Dessa
områden (ofta mycket små) finns tillgängliga på Skogsvårdsstyrelsens
hemsida www.svo.se.

Ängs- och hagmarker

Små områden med värdefulla ängs- och hagmarker. De flesta
områdena vårdas med bidrag från staten.

Markanvändning, bebyggelse, mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Vid eventuell bebyggelse eller andra åtgärder inom dessa områden skall
stor hänsyn tas till naturintresset. Ny bebyggelse bör inte placeras inom
de på kartan på nästa sida angivna områdena.
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Ängs- och hagmarker

Översiktsplan för
Bräcke kommun

Skala 1:350 000

Ängs och hagmarks områdena
är svåra att se i denna skala.
Svarta ringar omger områdena
Mer detaljerad information
om områdenas belägenhet
finns på kommunkontoret
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Områden av riksintresse för friluftslivet FR

Områdesbeskrivningar

Gimån FR1
Område som är av riksintresse för både friluftslivet och naturvården.
Helt orört vattendrag. Utmärkta förutsättningar för fritidsfiske. Populärt
kanotvatten.

Gimån börjar vid Revsundssjöns utlopp. Vattendraget löper med
omväxlande forsar och större eller mindre sjöar. Gimån omges
huvudsakligen av stora skogsområden men är ändå i huvudsak
lättilgänglig från allmänna vägar. Vattendraget löper genom ett kuperat
urbergsområde som ger landskapet en storslagen karaktär.

Den dominerande friluftsaktiviteten är fisket som är en verklig
attraktion. Strömfiskeområdena är spridda till många olika platser och
är riksbekanta. God service och en stor och utvecklad fiskevårds-
verksamhet finns.

Gimån lämpar sig även i stora delar som kanotvatten. Förbi vissa svåra
partier måste kanoten bäras. Vissa biflöden är också attraktiva t ex
Sännån.

Gimån utgör en av hörnstenarna i kommunens turism och bedöms ha
stora utvecklingsmöjligheter.

Samrådsområde enligt 12 kap MB för husbehovstäkt av grus utmed
hela Gimån.

Områdets värden kan reduceras av vattenkraftsutbyggnad.

Herrevadsströmmen, Forsaån FR2

Vattendrag med forsar och sel omgivet av oexploaterad natur.
Lämningar sedan flottledstiden gör området kulturhistoriskt intressant.
Herrevadströmmen är ett etablerat utflyktsmål med fisket som största
attraktion.

Området utgör del av större riksintresse för Storsjöbygden och Natura
2000-område.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning, huvudsakligen jord- och
skogsbruk.

I anslutning till de strömmande partierna av Herrevadströmmen-
/Forsaån och Gimån (Stavreströmmarna, Bodsjöforsarna, Grötings-
strömmarna, Vakten, området mellan Idsjön och Albacken och
Båthällan-Drogsjön) är det angeläget att bibehålla vildmarks-
karaktären. Inom dessa områden bör ingen ny bebyggelse tillkomma
utöver det som behövs för friluftslivet.

Området närmast stranden omfattas av strandskyddet men även de
delar av ovanstående områden (i anslutning till de strömmande
partierna) som är belägna utanför strandskyddet och som upplevelse-
mässigt hör till den orörda miljön längs ån, bör undantas från
tillkommande bebyggelse.

I anslutning till de värdefulla miljöerna av vildmarkskaraktär i
Herrevadströmmen/Forsaån och Gimåns närmiljö bör skogsbrukets
hänsynsregler enligt 30§ skogsvårdslagen särskilt beaktas.

Nya grustäkter som negativt påverkar turismen, friluftslivet eller
områdets ekologi bör ej tillåtas. I anslutning till befintliga större
grustäkter kan ytterligare uttag tillåtas under förutsättning att
ovanstående intressen ej negativt påverkas. I tillkommande täktplaner
skall särskilt beaktas att återställningen och efterbehandlingen blir
miljöanpassad.
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Flyttningsled för renar R

Flyttningsled
För att flyttningar skall kunna företas mellan olika betes-
områden fordras att framkomliga leder finns mellan främst
vår/höst- och vinterlanden. På grund av väderlekens växlingar
och störningar fordras i allmänhet att flera alternativa leder finns
att tillgå. De viktigaste lederna röjs ofta upp så att rå-gångar
bildas. I områden där isbildningen på vattendragen inte störs av
vattenregleringar utgör de igenfrusna älvarna ofta lämpliga
flyttningsleder. Lederna kan fastställas av läns-styrelsen.
Flyttningslederna utgör riksintressen enligt MB 3:5.

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning.

Byggnader i anslutning till leden bör placeras så att de ej utgör hinder
för flyttning med renhjord (94§ rennäringslagen). Nybebyggelse prövas
av produktionsnämden i samråd med berörd sameby.

Följande zoner på båda sidor om de markerade flyttningslederna
tillämpas som samrådsområden

flyttningsväg på allmän eller enskild väg
eller på fruset vattendrag

50 m

flyttningsväg på åker och äng eller
genom befintlig bebyggelse

75 m

flyttningsväg på myrar eller genom
skogsmark

300 m

vid svåra passager, sim- och vadställen
300 m

Skogsområde/Viktiga vinterbetesområden,
alternativa vinterbeten S/VR

Områden för
vinterbetning inkl
reservbeten

Omfattar alla skogsområden i kommunen

Kärnområden De viktigaste områdena där renarna hålls stationärt för bete
och reproduktion och där de kan få betesro. Hit hör också
naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva. För
de flesta samebyar består de viktigaste betesområdena
(områden som är dimensionerade för renantalet) i huvudsak
av lavmarker samt för vissa samebyar av marker med
grönbete (ej vinterbetesområden)

Strategiska platser Områden som är viktiga för att renar ska kunna röra sig
mellan olika delar av samebyns betesområden, t ex flyttleder,
flyttstråk, svåra passager och vadställen

Markanvändning, bebyggelse mm
Fortsatt pågående markanvändning, huvudsakligen skogsbruk. Under
tiden 1 okt - 30 april används området också som vinterbete för renar.

Inom vinterbetesområdena får under ovan nämnda tid, finnas högst det
antal renar som lantbruksnämnden beslutat enligt rennäringslagen för
att motverka oaceptabel förslitning och betning av marken.

Ny bebyggelse som innebär samlad bebyggelse prövas av kommunen
efter samråd med berörd sameby. Vid denna prövning skall
renskötselns intressen beaktas. Enstaka glesbebyggelse, begränsad ny
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och bebyggelse för
skogsbrukets behov får prövas utan samråd med berörd sameby.
Rennäringens intresseområden framgår av kartan nedan.
Kärnområdena för vinterbete, rastbete, flyttled och strategisk plats
utgör riksintresse som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra näringens bedrivande enligt 3:5 MB. Se karta i kap 7.
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Områden för torvtäkt T

Nio myrar där brytningskoncession finns för torvtäkt. Karta med
torvtäktområden redovisas på nästa sida

Markanvändning, bebyggelse m m
Markanvändningen under planperioden är torvtäkt.

Ny bebyggelse intill torvtäkterna kan sannolikt störas av buller eller
hindra täktverksamheten. Det är därför ur allmän synpunkt olämpligt
att ny bebyggelse tillkommer inom 400 m från täktområdet utom för
exploateringsföretagets egna behov.

Deponeringsplatser /reningsanläggningar

Inom Bräcke kommun finns bara Bräcke avfallsanläggning som tar
emot avfall till deponi. Vad gäller hantering av avfall samt lokalisering
av befintlig och gamla deponier se Bräcke kommuns gällande
avfallsplan samt renhållningsordning.

Markanvändning, bebyggelse m m
Bebyggelse får ej ske intill deponier. Generellt kan inte
restriktionsavståndet till befintliga anläggningar anges, men inom
avståndet 1 km bör stor återhållsamhet iakttas. Vid prövning av ny
bebyggelse skall topografi, insynsförhållanden, förhärskande
vindriktning och markbeskaffenhet noggrant beaktas. Riskerna för ex
nedskräpning, lukt, rök, brandfara, förorening, smittospridning etc kan
föranleda ett ökat restriktionsavstånd.

Bebyggelse invid tillfartsvägar till deponeringsanläggningar är olämplig
på grund av bl a nedskräpning.

Skyddsavståndet mellan reningsanläggningar och bebyggelse prövas av
miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skyddsområde för vattentäkter

Skyddsområdena för vattentäkter varierar i storlek och restriktionsgrad.
Detaljerad avgränsning finns hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Markanvändning, bebyggelse mm
Inom varje skyddsområde finns särskilda regler för tillkommande
bebyggelse och andra anläggningar. Vid ansökan om bygglov mm
inom skyddsområde för vattentäkter skall samråd ske med miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Inre och yttre
skyddsområde
för vattentäkt
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Värdefulla vattendrag V

Då fiskeplanen är över tio år gammal och fisket utgör en viktig aktivitet
för både kommuninvånare och besökare avser kommunen initiera en
översyn av planen. De förslag till riktlinjer till skydd för fisket som
tidigare utarbetats är dock i huvudsak fortfarande aktuella och bedöms
även fortsättningsvis kunna utgöra ett översiktligt planeringsunderlag.

Mark- och vattenanvändning mm
De särskilda riktlinjer till skydd för fisket som ingår i kommunens
fiskeplan, skall utgöra rekommendationer i översiktsplanen rörande
vattenanvändning, bebyggelsefrågor, skogsbruk i anslutning till
vattendragen mm.

Viktiga lek- och växtplatsområden för öring, harr och sik mm framgår
av karta 2 ur fiskeplanen, se nästa två sidor. Produktionen i de större
vattendragen är ofta även underlag för ett attraktivt strömfiske.
Förändringar i strömvattenmiljön kan skada bestånden inom större
vattenområden (sjöar eller hela vattensystem).

Byggande i vatten (t ex dammar, minikraftverk mm) och andra ingrepp
som förhindrar eller försvårar fiskens vandring bör ej tillåtas. För
vattenverksamhet krävs tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (MB).

Även muddring, grävningsarbeten, omledning av mindre bäckar,
vattenavledning mm är vattenverksamhet i miljöbalkens mening om
åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd enligt
11 kap MB krävs om det inte är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas. Samråd inför sådan verksamhet bör alltid ske
med länsstyrelsens fiskefunktion.

Vid skogsavverkning i anslutning till vattendragen bör skyddsvegeta-
tionen sparas. I första hand bör all lövvegetation kvarlämnas, om
möjligt också yngre bestånd av gran och tall, inom en 25 - 100 meter
bred zon på vardera sidan av vattendraget. Skyddszonens bredd får
anpassas från fall till fall med hänsyn till vattendragets storlek,
topografi, markförhållanden mm.

Inga vattenkraftsutbyggnader tillåts i Gimån.
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Järnväg JÄ

Mittbanan, stambanan övre Norrlands spårområde, som är av
riksintresse.

Markanvändning, bebyggelse mm
Inom ett observationsavstånd av minst 50 m från järnvägen gäller att
nya bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar särskilt bör
prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att
störa eller störas av järnvägstrafiken. Undantag är redan befintlig
bebyggelse där kraven enligt fastighetsbildningslagen bedöms
uppfyllda. Betydligt större avstånd kan dock erfordras med hänsyn till
vibrationer och/eller buller. Det är därför angeläget vid planering av ny
bebyggelse eller verksamheter i anslutning till spårområden även
utanför 50-meters-gränsen, att kommunen noga måste analysera dessa
problem. I de fall störningar förväntas måste kommunen redovisa
dessa för Banverket och efter samråd besluta om vilka åtgärder som
avses vidtagas.

Exploateringsintressenter måste vara beredda att utföra och bekosta de
åtgärder mot buller och/eller vibrationer som bedöms erforderliga efter
den analys kommunen i samråd med BV (Banverket) gjort av dessa
problem och som därvid har beslutats att vidtagas för att eliminera
dem.

Industrietableringar får ej ske i sådan närhet av järnvägen att de genom
risk för explosion, brand eller vid underhåll kan förorsaka inskränkning
i järnvägsdriften.

Eftersom förekomsten av plankorsningar utgör den största
säkerhetsrisken är BV:s målsättning därför att på sikt befria i första
hand järnvägens stomnät från plankorsningar.

Nybyggnadsärenden och därmed sammanhängande fastighetsbildning
samt andra trafikalstrande verksamheter kommer därför att behandlas
restriktivt om trafikförsörjningen förutsätts ske via en väg, som i
samma plan korsar järnvägen, om en lokalisering bedöms försvåra
framtida borttagande av plankorsningen. Korsning av järnväg för nya
"exploateringar" skall ske planskilt. Detta gäller såväl för enbart gång-
och cykeltrafik som för motorfordonstrafik. Kostnaderna för
erforderliga planskildheter måste ingå som en del av exploaterings-
kostnaderna för området. Vad avser fritt utrymme med hänsyn till
järnvägen gäller de anvisningar som finns angivna i VU-94.

I ”Järnväg och samhälle, markanvändning i järnvägens närhet, ” finns
Banverkets planeringsunderlag samlat. Finns tillgängligt på
www.banverket.se

Rekommendationer angivna i "Buller och vibrationer från spårbunden
linjetrafik – Riktlinjer och tillämpning (Dnr SO2-4235/SA30),
Banverket, Boverket, Naturvårdsverket" skall gälla vad avser
gränsvärde för buller från järnvägstrafik. Planering av verksamheter
skall alltid ske i samråd med Banverket. Detta innebär att prövning av
bygglov och förhandsbesked skall ske efter samråd SJ/Banverket.

Stora kraftledningar

Större kraftledningar (220 - 400 kv) är av riksintresse.

Markanvändning, bebyggelse mm
Bebyggelse får ej ske under eller intill högspänningsledning. Den
byggnadsfria zonen är beroende av spänning och ledningstyp och
framgår av boken "Kraftledningar i fysisk planering”, Boverket, Statens
Energiverk m fl.

Samråd skall ske med kraftleverantör vid bygglovärenden som kan
påverka befintlig eller planerad högspänningsledning.
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Strandnära bebyggelseområden

Enligt översiktsplanens målsättning anser kommunen det angeläget att
öka valmöjligheten för boendet genom att bl a ta till vara den resurs
som ett strandnära boende innebär. Kommunen innehåller 100-tals mil
stränder och ett ianspråktagande av mindre delar av dessa för
bebyggelse, skulle inte innebära någon störning av betydelse för det
rörliga friluftslivet eller skada växt- och djurlivet i strandområdena.

Ett sjönära boende, i lägen där inga allmänna intressen påtagligt
påverkas, men där bebyggelsen medför ett positivt tillskott till byn
genom bättre underlag för affärer, skolor osv, innebär ett utnyttjande
av landsbygdens stränder som kan bidra till att vända den annars
negativa utvecklingstendensen. En outnyttjad resurs aktiveras som ett
av många nödvändiga regionalpolitiska instrument helt i linje med
regeringens målsättning att genom lättnader i strandskyddet underlätta
regional utveckling i glesbygd med lågt bebyggelsetryck.

Kommunen anser att underlaget för en reglering av strandskyddet bör
kunna utarbetas i översiktsplanen. I översiktsplanen sker en
demokratisk process och dialog med kommuninvånare, länsstyrelse
och andra berörda. Genom översiktsplanen kan en överenskommelse
tillskapas med staten och planen kan användas som ett villkor för
länsstyrelsens delegering av dispensrätten.

I avvaktan på att en lagändring kommer tillstånd redovisar kommunen
nedan sin syn på hur ett underlag kan utarbetas inom ramen för
översiktsplaneringen. Idéförslaget beskriver endast principerna grovt
och behöver givetvis förfinas och utvecklas. Detta bedöms dock inte
meningsfullt att göra innan en lagändring genomförts. Förslaget bygger
på en tillämpning som liknar dagens, där kommunen ges rätt att via
delegation från länsstyrelsen medge undantag från strandskyddet om
särskilda skäl föreligger. Förutom nuvarande särskilda skäl tillförs

också områden för strandnära bebyggelse enligt aktuell översiktsplan
godtagen utan erinran av länsstyrelsen (avseende strandnära
bebyggelse).

Arbetsgång

1. Sammanställning av allmänna intressen
För att kunna väga strandskyddet mot andra intressen fordras en
samlad redovisning av de allmänna intressena. Med stöd av GIS teknik
finns numera huvuddelen av detta underlag tillgängligt i kommunens
översiktsplan. Vissa kompletteringar behövs, gäller både regionala och
lokala inventeringar. Nedan redovisas en sammanställning av befintligt
underlag samt de kompletteringar och nya inventeringar som bedöms
erforderliga.

- Områden av riksintresse för naturvården
- Natura 2000-områden
- Områden av riksintresse för kulturmiljövården
- Områden av riksintresse för friluftslivet
- Områden av riksintresse för rennäringen samt redovisning av

kärnområden och strategiska platser
- Strandnära fornminnen (ny sammanställning, erhålls från lst)
- Sjöstränder, vattendrag och områden av särskild betydelse för

fiske och friluftsliv (kompletterande inventering kan erfordras,
kan också innehålla preciserade värdebeskrivningar av större
riksintresseområden)

- Större opåverkade områden enl MB 3:2 eller ekologiskt känsliga
områden enligt MB 3:3 som kommunen särskilt pekar ut som
bevarandevärda (kompletterande inventering erfordras)

- Värdefulla ängs- och hagmarker
- Områden av lokalt värde för naturvården
- Områden med lokalt kulturvärde
- Områden av lokalt värde för friluftslivet (kompletterande

inventering erfordras)
- Regionala miljömål
- Områden med risk för översvämning (är i första hand en PBL

fråga, kunskap om vilka områden som kan bli översvämmade
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vid höga vattenflöden är en nödvändig kunskap vid den
samlade vägningen om lämpligheten av att tillåta ett strandnära
boende)

2. Sammanställning av önskemål om strandnära bebyggelse
För att öka förståelsen för vägningen mellan det långsiktiga skyddet av
stränderna och möjligheten till ett strandnära byggande är det viktigt att
kommuninvånarna blir involverade i processen. Lokala organisationer
har också god kunskap om hur strandområdena används, vart lokala
värden finns osv. Därför föreslås att ett lämpligt antal lokala
partssammansatta arbetsgrupper bildas i kommunen med
representanter för naturvården och andra berörda organisationer. I
samarbete med kommunen kan de gå igenom befintligt
underlagsmaterial, göra erforderliga kompletteringar samt redovisa de
stränder och områden där byföreningar, byalag, byutvecklingsgrupper
m fl har önskemål om möjlighet till strandnära bebyggelse och där det
är viktigt att bibehålla eller utöka strandskyddet.

Ovanstående kompletteras med en sammanställning av strandnära
områden som kommunen bedömer vara av särskild strategisk
betydelse för regional utveckling och där enstaka byggnader kan
tillkomma eller detaljplan avses upprättas.

3. Vägning mot allmänna intressen
Genomgång av inkomna önskemål och analys om förslagen påtagligt
påverkar andra allmänna intressen eller befintlig/framtida
näringsverksamhet. Genomgången utförs som en konsekvens-
beskrivning och kan där behov finns, omfatta detaljerade studier om
kompletteringsprinciper med hänsyn till riksintressen, regionala
intressen, lokala förhållanden, djur- och växtliv mm.

Inom områden med riksintressen bör en restriktiv grundhållning
tillämpas vad avser strandnära bebyggelse, men kommunen anser att
något totalt stopp inte bör gälla. Vissa riksintressen omfattar stora
områden med en schablonmässig yttre gräns. Inom sådana områden
kan det finnas både byar och befintliga bebyggelseområden där ett

nyanserat strandskydd mycket väl går att förena med riksintresset utan
att detta påtagligt påverkas.

4. Underlag för samråd med länsstyrelsen
Ett preliminärt förslag utarbetas som redovisar områden där det är
särskilt viktigt att värna om strandskyddet och i vissa fall utöka det
samt de stränder och områden där kommunen vill få möjlighet till en
mer nyanserad tillämpning. Ett första samråd genomförs med
länsstyrelsen som vid behov kan komplettera sina natur- och
kulturhistoriska inventeringar. Genom kopplingen till delegationen har
länsstyrelsen ett avgörande inflytande över förslaget och kan bevaka att
avvägningen blir rimlig och beaktar huvudsyftet med strandskyddet.

5. Områden för strandnära bebyggelse
Efter bearbetning utarbetas ett samlat förslag på områden där
strandnära bebyggelse kan prövas. Det fogas in i översiktsplanearbetet
och blir föremål för samråd och utställning enligt PBL:s regler.

I tätortsnära områden reserveras de strandnära bebyggelseområdena i
första för permanentboende, men i andra områden bör både
permanentboende och fritidsboende vara möjligt.

De områden som anges får ej påtagligt påverka eller skada
riksintressen, Natura 2000-områden, fornminnesområden, lokala
intressen som badplatser, naturliga samlingsplatser, natur- och
kulturvärden mm, ej heller ligger inom turiststråk eller tar i anspråk
värdefulla strövområden i tätortsnära områden. De ska också vara i
linje med nationella, regionala och kommunala miljömål.
Översvämningsriskerna ska beaktas.

De riktlinjer angående minimiavstånd mellan strand och tomt (25 m)
mm, som framgår av länsstyrelsens skrivelse till regeringen 901217 i
ärendet avses tillämpas.
På kartan på nästa sida visas ett tidigare utarbetat exempel på områden
för strandnära bebyggelse. Den är dock inte aktuell och behöver
bearbetas utifrån nytt underlag.
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Skogsområde/Övrig mark Ö

Omfattar huvudsakligen skogsområden, impediment, enstaka gårdar
med jordbruk samt mindre grupper med bebyggelse eller enskilda hus.

Markanvändning, bebyggelse m m
Fortsatt pågående markanvändning.

PBL:s generella regler tillämpas vid bygglovprövning mm.
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5 Miljö- och riskfaktorer

Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa de miljö-
och
riskfaktorer som ska beaktas vid beslut om användningen av mark-
och
vattenområden. I detta kapitel har rekommendationer som har med
miljö, risker och säkerhet i kommunen samlats.

Beredskapshänsyn
En viktig förutsättning för en fortsatt utbyggnad av ett totalförsvar med
tillfredsställande funktion är att erforderliga hänsyn tas till
beredskapens krav vid all samhällsutbyggnad.

Exempel på sådana hänsynstaganden är att bostäder, skolor och
institutioner för barnomsorg och äldrevård samt sjukvårdsinrättningar
inte förläggs till riskområden runt objekt, som kan komma att utsättas
för bekämpning i krig.

Andra exempel är att byggnader och andra anläggningar, som är viktiga
från försörjningssynpunkt inte placeras inom tänkbara riskområden.

Det är på motsvarande sätt angeläget att anläggningar, som i sig kan
utgöra risker, inte placeras i närheten av objekt av bl a ovanstående
slag.

Det är givetvis också viktigt att behoven av god funktionssäkerhet och
uthållighet hos viktiga objekt tillgodoses bl a genom att olika
sårbarhetsaspekter beaktas vid planeringen.

En konsekvens av att anläggningar, där människor skall vistas, placeras
inom ett tänkbart riskområde är att behov av skyddsrum kan

uppkomma. De medel, som för närvarande finns tillgängliga för
byggande av skyddsrum i länet, är begränsade.

Inom kommunen finns områden och platser, där risk för bekämpning i
krig kan föreligga. Viss information härom finns i kommunens
beredskapsplan.

Mer konkret information finns (med beaktande av gällande
sekretessbestämmelser) att tillgå hos länsstyrelsens försvarsenhet.

Det är viktigt att all fortsatt samhällsplanering och att all fortsatt
utbyggnad inom kommunen sker med beaktande av beredskapskraven.
Planeringen bör ske med utgångspunkt i skyddsplanen och efter
samråd med beredskapsansvariga inom kommunen och vid behov med
länsstyrelsen.

Hänsynstagande med avseende på
olycksrisker och räddningstjänst
En strävan i all samhällsplanering bör självklart vara att minska
olycksfallsriskerna för befolkningen. Ett sätt att, som
räddningstjänstlagen föreskriver, vidta åtgärder så att bränder och
skador till följd av bränder förebyggs samt att främja annan olycks-
och skadeförebyggande verksamhet i kommunen, är givetvis att beakta
riskerna redan vid den planering som görs av samhällets utbyggnad.

Bland de risktyper som kan vara aktuella kan särskilt nämnas risker för
brandspridning, risker för ras och skred och risker för översvämningar.

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas de risker som kan föreligga i
samband med den nuvarande och framtida och sannolikt ökande
trafikverksamheten på kommunens transportnät. Av särskilt intresse är
då, förutom turismtrafiken, transporterna på både järnvägen och
genomgående landsvägar av farligt gods.
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Förutom de riskhänsyn som bör tas vid inplaneringen av bebyggelse,
anläggningar och områden för olika aktiviteter i anslutning till punkter
på landsvägs- och järnvägslinjerna, där olycksrisker kan föreligga, är
det viktigt att en framtida styrning av transporter av farligt gods
planläggs.

Planeringen av anläggningar, som i sin verksamhet utnyttjar ämnen,
vilka kan förorsaka olyckor, eller som lagerhåller sådana ämnen, måste
naturligtvis ske med beaktande av riskerna för eventuella närliggande
verksamheter.

Detsamma gäller givetvis också lokalisering av bebyggelse i anslutning
till denna typ av anläggningar. Vid planeringen av bl a bostads- och
turismområden är det viktigt att räddningskårens insatsmöjligheter
beaktas. Insatstider för räddningskåren framgår av kommunens
räddningstjänstplan.

Farligt gods på väg och järnväg
Länsstyrelsen har genomfört en särskilt riskanalys för Bräcke samhälle
1992. Den visar att transporter av farligt gods på väg och järnväg
genom de centrala delarna av samhället samt förvaring av farligt gods
är det största problemet för Bräcke. Räddningstjänsten har dock enligt
riskanalysen relativt gott grepp om lagring av miljöfarliga ämnen
genom sina planer.

Möjligheten att ändra transportvägarna för farligt gods bedöms små.
En omläggning av järnvägen eller E 14 kan inte förväntas ens på lång
sikt och transporterna av farligt gods på järnvägen kommer sannolikt
inte att förändras genom nya Botniabanan. Utredningar tyder på att
några förändringar av transportströmmarna av farligt gods ej kommer
att genomföras med hänvisning till övergripande riskbedömningar.

I länsstyrelsens planeringsunderlag är E 14 utpekad som
rekommenderad väg för farligt gods.

Vid ny bebygglese och åtgärder i den befintliga bebyggelsen får
riskbedömningar göras i det enskilda fallet.

Skred, ras och översvämningsrisker
Några särskilt utpekade riskområden för ras och skred finns inte inom
kommunen.

Av länsstyrelsens planeringsunderlag framgår att det inte finns några
områden i Bräcke kommun som kan hotas av översvämning vid höga
flöden inom de karterade områdena. Karteringarna är gjorda av SMHI
på uppdrag av SRV och påbörjades under -98. Målet är att kartera 10
% av landets vattendrag. Kartorna omfattar ännu bara delar av de stora
älvarna.

Hittillsvarande erfarenheter i övrigt tyder på att det inte finns några
större områden i Bräcke kommun som kan hotas av översvämning vid
höga vattenflöden och som därför behöver utpekas i översiktsplanen.
Ändrade förutsättningar och nya karteringar kan dock förändra
förutsättningarna.

Alla vattendrag och sjöar kan dock svämma över och orsaka skador,
varför det allmänt bör iakttas försiktighet vid lokalisering av ny
bebyggelse intill låglänta sjöar och vattendrag. Kan även gälla små
vattendrag som ej omfattas av strandskyddet.

Skyddsavstånd kring industrier, skjutbanor
mm
Skyddsavstånd vid planering av både arbetsområden och bostäder i
närheten av olika störande eller farliga arbetsplatser är en viktig
ingrediens i planeringen. Skyddsavstånd bör också tillämpas vid
planering av sjukhus, skolor, daghem mm i förhållande till industrier.
Skyddsavstånden, som ger ett samlat uttryck för störningar och risker
med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, skall inte underskridas utan
att det finns särskilda motiv.
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Ingen ny bebyggelse bör lokaliseras inom bullerstört område kring
kommunens skjutbanor. Dessa har markerats på plankartan.

Beslutsunderlaget inför en lokalisering skall innefatta en
miljökonsekvensutredning och en riskbedömning, som noggrant
beskriver de förutsättningar som råder i det enskilda fallet. Detta är
väsentligt för att erhålla en lokal anpassning av skyddsavstånden.
De skyddsavstånd som huvudsakligen skall gälla för lokalisering av
industri i förhållande till bostäder, skolor, daghem, sjukhus etc. framgå
av Boverkets allmänna råd 1995;5, ”Bättre plats för arbete”.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalken avses särskilda miljökvalitetsnormer successivt
införas i Sverige. För närvarande finns miljökvalitetsnormer enbart för
luft. Normen gäller för kvävedioxid, svaveldioxid och bly och får inte
överskridas efter den 31 december 2005. Varje kommun ska kontrollera
att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen om föregående
mätning eller beräkning visar att timmedelvärdet eller
dygnsmedelvärdet är högre än 80 procent av normen samt när
årsmedelvärdet är högre än 70 procent av normen.

Hälsovård
Ansökan om lov för byggnad eller ansökan om lov för väsentlig om-
och tillbyggnad skall prövas i samråd med kommunen vad avser
vatten- och avloppsfrågor och risk för sanitära problem, t ex buller,
luft- eller vattenförorening, besvärande lukt (MB och PBL).

Kraftledningar
Bebyggelse får ej ske under högspänningsledning och ej närmare
friledning än 5 meter. Vid högre spänningar än 55 kV utökas avståndet.
Se vidare de restriktioner som anges i statens energiverks
starkströmsföreskrifter (STEV:FS 1988:1) Samråd skall ske med
kraftleverantör vid bygglovärenden som kan påverka befintlig eller
planerad högspänningsledning.

Vattenkvalitet
Många sjöar och vattendrag i Bräcke kommun avvattnas till Ljungan,
som i sin tur utgör vattentäkt för nedströms liggande kommuner, bl a
Sundsvall. Därför är det viktigt att undvika miljöskador som kan riskera
förorena vattnet i de vattensystem som avvattnas mot Ljungan. Det är
också angeläget att sprida kunskap om dessa förhållanden så det finns
en kunskap om riskerna vid en eventuell miljöskada på vattnet.

Grus- och bergtäkter
Nya grustäkter och bergtäkter i direkt anslutning till sjöar och
vattendrag tillåtes ej, liksom nya täkter som negativt påverkar
friluftslivet, landskapsbilden, kulturminnesvården eller naturvården. I
anslutning till befintliga täkter inom ovan nämnda områden kan som
regel ytterligare begränsade uttag tillåtas i de fall täktplanerna kan
förenas med ovan nämnda intressen. I sådana täktplaner är det av stor
betydelse att återställning och efterbehandling blir miljöanpassad.
Länsstyrelsens inventering "Grus och bergförekomster i Bräcke
kommun, 1989" ger ett detaljerat underlag för prövning av enskilda
täkter. Grusförekomster inom klass 1 enl denna inventering bör ej bli
föremål för tätktverksamhet.

Någon särskild plan eller policy för bergtäkter har ej bedömts
nödvändig för kommunen. Dessa får prövas mot de i översiktsplanen
redovisade allmänna intressena och den miljökonsekvensbeskrivning
som alltid ska upprättas vid nya täkter.
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Förorenad mark
Svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond AB har i samarbete
med bland annat Naturvårdsverket påbörjat ett program för att
inventera behovet av åtgärder vid nedlagda bensinstationer runt om i
landet. Av de fyra fastigheter som inventerades i Bräcke kommun
prioriterades sedan ett antal där åtgärder ansågs vara av behov. Vissa
åtgärder är genomförda.

Länsstyrelsens undersökningar i kommunen
Länsstyrelsen har genomfört inventering av vissa typer av
industrifastigheter i länet för att utreda förekomst av förorening eller
risk för förorening av mark. Inom områden med förorenad mark enligt
tabellen nedan skall föroreningen beaktas vid prövning av annan
markanvändning intill dess marken är sanerad.

Anläggning Typ av verksamhet
Pierre´s Bilservice Bilskrot
Pierre´s upp-lagsområde Bilskrot
Motopé (fd) Bilskrot (fd)
Bräcke Bil & Mek upplag Bilskrot
Anläggning 148 Grimnäs Oljedepå (under avveckling)
Anläggning 162 i Kälarne Oljedepå (under avveckling)
Gällöverken Ytbehandling
Candra AB Träimpregnering
Stolpfabriken i Kälarne Träimpregnering

Radonavgång från mark
Inom vissa begränsade delar av kommunen (se karta på nästa sida) kan
risk föreligga för förhöjd radonavgång från marken. Hittills kända
områden finns markerade på kartan på nästa sida. Före bygglov

bedömer byggnadsinspektionen om det krävs särskilda
byggnadstekniska åtgärder för bebyggelse i dessa områden.

Även annan mark kan avge radongas, varför man vid allt
byggnadsarbete bör vara noga med utförandet av grundläggning,
bottenbjälklag och ventilation. Hela bottenplattan bör vara så tät som
möjligt. Kryprumsgrunder bör kunna ventileras väl och tätning ske av
markyta och bjälklag. Ventilationssystemet i byggnaden får ej ge för
stort undertryck inomhus. Tilluftsdon måste finnas i tillräcklig
omfattning. Material med höga uranhalter bör inte användas som
fyllning under hus.
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6 Generella
rekommendationer för
planläggning, bygglovprövning
mm

Följande generella rekommendationer grundar sig på de allmänna
bestämmelserna i andra kapitlet PBL samt andra
speciallagstiftningar. Nedanstående rekommendationer gäller
generellt utanför detaljplanelagt område och skall ligga till grund för
planläggning och bygglovprövning.

Allmänna utgångspunkter för ny bebyggelse
I PBL 2:1 anges att planläggning skall ske så att den främjar en från
allmän synpunkt lämplig utveckling och ger förutsättningar för en från
social synpunkt god bostad-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Mark- och
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områden är mest lämpad med hänsyn till beskaffenhet och lägen samt
föreliggande behov.

PBL 2:1 anger att miljöbalkens hushållningsbestämmelser skall
tillämpas vid planläggning och ärenden om bygglov eller förhands-
besked. PBL 2:3 anger att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till grundläggande krav på hälsa,
markförhållanden, kommunal service, energiförsörjning etc. I PBL 3
kap anges krav på enskilda byggnaders utformning och placering både
vid nyuppförande, tillbyggnad och ombyggnad. Nya byggnader skall
placeras och utformas bl a med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärden.

Rådgivningsskrifterna "Gamla Hus", och "Gamla ekonomibyggnader"
(finns tillgängliga hos kommunen) ger exempel på bra ny- om- och
tillbyggnader och utgör vägledning främst inom de kulturhistoriskt

riksintressanta miljöerna, men skrifterna kan även ge värdefulla råd
inom områden som inte omfattas av riksintressen.

Kommunen har ett omfattande landsbygdsboende där flera byar har en
svag utveckling med allt snedare åldersfördelning. Kommunen önskar
en bättre utveckling i dessa bygder och ett tillvaratagande av små-
skalighet och kombinationssysselsättning, samt de positiva sociala
effekter och boendekvalitéer ett byggande på landsbygden medför.
Kommunen ser därför principiellt positivt på ny permanentbebyggelse
utanför kommunens tätorter.

Samråd mm
Vid bygglovprövning inom icke detaljplanelagda områden samt vid
avvikelse från detaljplan skall kända sakägare (grannar), hyresgäster
och andra boende som berörs, beredas tillfälle att yttra sig över
bygglovansökan. Detta gäller inte för kompletteringsåtgärder. (PBL
8:22).

Som underlag för den allmänna lämplighetsprövningen i bygglov-
ärenden kan kommunen kräva utredning som visar t ex väg- och va-
frågornas lösning, lokalisering av byggnader och friytor, genom-
förandefrågor osv. I vissa fall kan exploateringsavtal erfordras före
bygglov (PBL 2:1 - 4, 8:20).

Fritidsbebyggelse
Kommunen rymmer många vackra platser som är lämpade för
fritidshus utan att de stör andra intressen och ser därför pricipiellt
positivt på tillkommande fritidshus. Fritidshus bör normalt ej tillåtas
inom tätorternas centrala delar eller placeras så att andra allmänna
intressen enligt översiktsplanen blir störda.



100 Översiktsplan för Bräcke kommun

Fritidshusområden får ej utvecklas så att en förtätning eller intensivare
användning av ett område medför sanitära olägenheter. Vid förtätning
krävs samordnad vattenförsörjning och godkänd avloppsanläggning.
Fritidshus bör ej lokaliseras så att de föranleder oacceptabla utsläpp
från avlopp i opåverkade vattendrag eller flöden ovanför befintliga
utsläpp.

Fritidshusbebyggelse eller åtgärder som den föranleder, exempelvis
vägar, kraftledningar eller dyl får inte medföra att friluftsliv- natur- eller
kulturvärden av stor betydelse förstörs.

Fastighetsbildning och jordförvärvsfrågor
Kommunen har en principiellt positiv grundinställning till enskild
permanentbebyggelse på landsbygden. Det är därvid angeläget att
tillvarata de kvalitéer ett sådant boende kan medföra, vad avser
fastighetsstorlek, kombinationsverksamhet, viss djurhållning mm. Vid
tillämpning av fastighetsbildningslagen och jordförvärvslagen bör
dessa utgångspunkter beaktas.

Bostadsfastigheter upp till några ha kan bildas för ett landsbygds-
boende som kombineras med någon form av utkomst eller bidrag till
självförsörjningen från fastigheten. Någon gräns för hur stor del av
utkomsten som måste komma från fastigheten anses ej nödvändig.
Dessutom anser kommunen att större tomter också bör kunna bildas
för att tillskapa ett attraktivt boende på landsbygden utan att det
kopplas någon form av utkomst till marken. Detta synsätt främjar ett
boende med hög livskvalitet som kan attrahera till inflyttning.

Fastighetsbildningsfrågor i övrigt regleras av fastighetsbildningslagen.

Enligt ändringarna i jordförvärvslagen 1987 har de regionalpolitiska
aspekterna betonats ytterligare, medan samhällets intresse av att
medverka till uppbyggandet av nya heltidsföretag minskat. Detta ger
ökade möjligheter att förvärva mindre fastigheter i syfte att bedriva
jordbruk i begränsad skala på deltid eller vid sidan av annan

sysselsättning. Detta förhållande är vanligt i Bräcke kommun och
kommunen anser det angeläget att i landsbygden ta tillvara det
tillgängliga sysselsättningsunderlaget inom jordbruket och skogsbruket
så långt som möjligt, i syfte att få till stånd ökat permanentboende och
fortsatt öppethållande av åkermarken.

Vid tillämpning av jordförvärvslagen samt avstyckning och reglering
enligt fastighetsbildningslagen bör små deltidsjordbruk kunna komma i
fråga, även när fastigheten i sig bidrar till en mycket liten del av
inkomsten, men där boendet är det viktigaste och primära.

Vid försäljning av jord- och skogsbruksfastigheter bör enligt
kommunens uppfattning huvudprincipen vara att fastigheten kommer
till användning för permanentboende och att den framledes aktivt
brukas. Behovet av ytterligare mark för aktiva jordbruksföretag som
gjort ekonomiska investeringar i ekonomibyggnader, inventarier,
markanläggningar mm av betydelse för företaget och bygden måste
dock alltid beaktas.

För ny bebyggelse som placeras i anslutning till jordbruksmark, bör vid
bygglovprövning och fastighetsbildning upplysas om att fastigheten är
belägen inom område där aktivt jordbruk bedrivs och att fastighets-
ägaren därför måste acceptera landsbygdens villkor. Avsikten är dock
inte att placera nya avstyckade hus i omedelbar närhet till
brukningscentra eller dyl, utan att ge möjlighet till bosättning i
jordbruksbyar samtidigt som ev framtida inskränkningar i jordbruket
förhindras (se vidare rekommendationer under jordbruksbyar).

Allmänna vägar
E 14 av den enda vägen riksintresse i kommunen enligt länsstyrelsens
redovisning.

Inom ett avstånd av 12 meter från vägområde skall prövning av
bygglov och förhandsbesked ske med särskild hänsyn till
trafiksäkerheten. För E 14 gäller 30 meter (motsvarande 47 § väglagen).
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Inom frisiktstriangeln (75 m från korsning) vid korsningar mellan
allmän väg och annan större enskild väg eller allmän väg och järnväg
får ej bebyggelse uppföras som kan inverka menligt på trafiksäkerheten
(motsvarande 47 § väglagen).

Prövning av bygglov och förhandsbesked intill vägområde skall även
ske med hänsyn till miljöstörningar samt till vägens bestånd, drift eller
brukande (motsvarande 45 § väglagen).

Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheten att
bygga eller bygga om allmän väg på avsett vis kommer normalt inte att
tillåtas.

Prövning av bygglov och förhandsbesked i ovan angivna situationer
görs efter samråd med vägförvaltningen.

För anslutning av enskild väg till allmän väg eller ändring av befintlig
anslutning krävs tillstånd av vägförvaltningen enligt 39§ väglagen.
Tillstånd krävs dock ej för vägar som är redovisade i detaljplan eller
förutsatta i områdesbestämmelser.

Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde krävs tillstånd från
länsstyrelsen för uppsättning av skyltar enligt 46§ väglagen. Detta
gäller ej inom detaljplan eller för skyltar på byggnader som upplyser
om affär eller annan verksamhet på stället.

Väglagens exakta ordalydelse och övriga regleringar enligt
väglagsstiftningen framgår av Väglagen och publikationen "Vägar i
fysisk planering", Vägverket i samarbete med Statens planverk 1987.

Fornlämningar
Fasta fornlämningar med angränsande områden skyddas enlig
kulturminneslagens bestämmelser. Vid markingrepp eller uppförande

av byggnader mm som berör fast fornlämning krävs länsstyrelsens
tillstånd. Lagen anger ej det skyddade områdets storlek, utan anger att
till fast fornlämning hör så stort område på marken som tarvas för att
bevara fornlämningen och bereda, med hänsyn till dess art och
betydelse, nödigt utrymme däromkring.

För fornlämningar i skogsmark finns särskilda råd och anvisningar som
utfärdats av länsmuséet i samråd med skogsvårdsstyrelsen.

Vid planering av bebyggelse eller markingrepp är den enskilde enligt
kulturminneslagen skyldig att ta reda på om fasta fornlämningar kan
beröras.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader

Enskilda byggnader
Förutom de bevarandevärda miljöer som behandlats i kapitel 5 i
översiktsplanen, finns inom kommunen ett flertal enskilda byggnader
som inte ingår i någon angiven miljö, men som ändå har
kulturhistoriska bevarandevärden. Dessa finns upptagna i särskilda
kulturhistoriska utredningar för Bräcke kommun upprättade av
länsmuséet 1979 och 1987.

Tillbyggnader, ombyggnad och andra ändringar av byggnader som
upptagits i dessa utredningar skall utföras varsamt så att byggnadens
särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara enligt PBL 3:10.

Kyrkobyggnader, kyrktomter och begravningsplatser
För nedan angivna kyrkobyggnader, kyrktomter och
begravningsplatser som uppförts före år 1940, krävs länsstyrelsens
tillstånd vid ändring.
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Bodsjö kyrka
Hunge kapell
Bräcke kyrka
Håsjö gamla kyrka
Håsjö nya kyrka
Hällesjö kyrka
Ljungå kapell (frågan om byggnadsminnesförklaring är väckt)
Nyhems kyrka
Revsunds kyrka
Sundsjö kyrka

Naturvård och friluftsliv
Bebyggelse bör ej uppföras så att område med särskild naturskönhet
eller säregna naturförhållanden eller områden som är lämpade och
behövliga för friluftslivet riskerar att skadas (2 och 3 kap PBL).

Täkter som kan skada naturvårds- eller friluftslivsintressen bör ej
tillåtas (12 kap MB).

Arbetsföretag som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön får ej
utföras innan samråd har skett med länsstyrelsens miljövårdsenhet (12
kap MB).

Lokalisering av master
Utbyggnaden av mobiltelefonnätet i Sverige ställer krav på att många
nya telemaster uppförts. Lokaliseringen sker ofta till de högsta bergen
och kan i vissa fall innebära ett ökat hot mot viktiga områden ur natur-,
kultur- och friluftssynpunkt i kommunen.

Anläggande av nya master har hittills ofta inneburit att en ny väg har
brutits in i ett orört område. På välfrekventerade platser som efter
vandringsleder, elljusspår, slalombackar etc. innebär masterna att
området naturvärden minskar. De kan också vara en säkerhetsrisk på
vintern med nedfallande is.

För uppförande av nya master gäller följande:
- Nyanläggning av master får inte innebära att värdefulla natur-,

kultur eller rekreationsområden hotas eller påverkas negativt.

- Samlokalisering mellan olika teletjänstföretag skall eftersträvas
för att minimera antalet master.

- Nya master skall i första hand lokaliseras till redan exploaterade
bergsområden till vilka det redan finns vägar.

Förutom bygglov kräver uppförande av master också samråd med
länsstyrelsen enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har upprättat särskilda
rekommendationer om förfarande, hänsynstagande till andra intressen
mm

Försvarsintressen
Försvarsintressen återfinns inom områden som av sekretesskäl ej kan
redovisas på översiktsplanekartan. I samband med bygglovprövning
kontrolleras därför regelmässigt om det inom området finns förbud
mot bebyggelse till hinder för försvaret.
Inom vissa områden har bygglovplikten utökats till att gälla även
virkes- och/eller annat varuupplag, materialgård eller ljusanordning.
Upplysningar kan lämnas av kommunen eller länsstyrelsen (17 kap 16
§ PBL).
Inom kommunen finns utsedd särskild handläggare för försvars-
intressena. Denne samråder med länsstyrelsens försvarsenhet i frågor
där försvarsintressen kan komma att beröras.

Rådgivning
Plan- och bygglagen har gjort det lättare att bygga för de som bor i
småhus och på landsbygden. Samtidigt har reglerna blivit mer
variationsrika och därmed svårare för kommuninvånarna - krävs det
bygglov eller ej ?

Kontakta därför alltid kommunen innan byggnadsåtgärder planeras.
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7 Riksintressenas behandling

Enligt PBL 4:1 skall översiktsplanen ange hur kommunen avser att
tillgodose riksintressena. Som beskrivits utförligare i avsnittet om
allmänna intressen (kap 3) finns riksintressen av olika slag rikt
representerade inom kommunen. Det är de centrala verken som i
samråd med länsstyrelsen beslutat om avgränsningen av de
riksintressen som omfattas av kap 3 i MB. Regeringen beslutar om
riksintressen enligt kap 4 i MB, som bl a omfattar Natura 2000-
områdena. I avsnittet "Grunddragen i mark- och
vattenanvändningen" (kap 4) framgår hur kommunen beaktat
riksintressena och hur markanvändningen och bebyggelseutveckling
prioriterats efter en avvägning mellan de allmänna intressena.

I de följande redovisas hur riksintressena behandlats i planen. På
kartan på nästa sida redovisas en samlad bild av riksintressena i
kommunen. Efter kartan återfinns ett utdrag ur de delar av
miljöbalken som behandlar riksintressena.

Område av riksintresse för rennäringen enligt
MB 3:5
Enligt redovisat underlagsmaterial från länsstyrelsen utgör en del av
kommunens yta riksintresse för rennäringen (flyttleder och vinterbetes-
områden). Riksintresseområdena för rennäringen framgår av karta på
nästa sida.

OBS
Kartan redovisar ett förslag till riksintressen som ännu ej fastställts av
jordbruksverket. Detta förväntas ske inom kort.

Vinterbete, flyttleder mm säkerställs med rekommendationer i
översiktsplanen.

Område av riksintresse för friluftsliv,
kulturminnesvård och naturvård enligt MB
3:6
Inom kommunen finns flera områden som är av riksintresse för
kulturminnesvården och naturvården samt Gimån och Herrevad-
strömmen som är av riksintresse för friluftslivet.

Riksintressena enligt ovan säkerställs genom redovisat förslag till mark-
och vattenanvändning.

Område av riksintresse enligt MB 4:8
Omfattar Natura 2000-områdena.

Riksintressena enligt ovan säkerställs genom redovisat förslag till mark-
och vattenanvändning förutom för Gimåns vattensystem uppströms
själva Gimån. Kommunen anser ej att Revsundssjön skall utgöra
Natura 2000-område och därmed vara av riksintresse.

Övriga riksintressen
Vissa större kraftledningar och allmänna vägen E 14 inom kommunen
samt järnvägen är av riksintresse. Dessa har säkerställts genom
särskilda rekommendationer.
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Natura 2000-område

Svår passage

Rastbete

Kärnområde

Flyttningsled för renar

Områden/byar med kultur-
värden av riksintresse

Riksintresse järnväg

Väg av riksintresse

Kraftledning

Område av riksintresse för friluftsliv

Område av riksintresse för naturvård

Översiktsplan för
Bräcke kommun

Skala 1:350 000

Jordbruksverket väntas inom kort fatta beslut om de nya riksintressena för
rennäringen.
Kommunen anser ej att vattensystemet uppströms Gimån skall vara
Natura 2000-område eller riksintresse, se vidare under
områdesbeskrivningen för NR/NA 92.



Översiktsplan för Bräcke kommun 105

Utdrag ur miljöbalken, regler för riksintressen enl kap 3

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller
för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur-
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall
särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål,
skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs
området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset
ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riks intresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
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Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar
som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana
fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag
(2001:437)

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
----
----
Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de
fjällområden som anges i 5 §.
----

5 § Inom fjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-fjällen,
Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken- Borgafjällen, Marsfjällen-Vardofjällen,
Artfjället, Tärna- Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-Sjaunja, Rostu och
Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för
rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga
friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske
utan att områdenas karaktär påverkas.

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får
inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med
tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande vattenområden
med tillhörande käll- och biflöden:
----

Hummelforsen och Österdalälven uppströms Trängslet

I Ljusnan Voxnan uppströms Vallhaga

I Ljungan Ljungan uppströms Storsjön samt
Gimån uppströms Holmsjön

I Indalsälven Åreälven, Ammerån, Storån-
Dammån samt Hårkan

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte
heller utföras i följande älvsträckor:
-----
I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön

samt sträckan mellan Laforsen och
Arbråsjöarna

I Ljungan sträckan mellan Havern och
Holmsjön samt sträckan nedströms
Viforsen

I Indalsälven Långan nedströms Landösjön

----

Första och andra stycket gäller inte vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig
miljöpåverkan.

8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde som har
förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar verksamheter
eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om
sådant tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).
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8 Planens konsekvenser

Enligt PBL 4:1 och 4:8 skall planens innebörd och konsekvenser
kunna utläsas utan svårighet. För att underlätta detta redovisas
nedan de viktigaste konsekvenserna av översiktsplanens inriktning
för den framtida mark- och vattenanvändningen och
bebyggelseutvecklingen i kommunen.

Bebyggelsestruktur
I en kommun av Bräckes karaktär kommer översiktsplanen inte att
innebära några större förändringar av bebyggelseutvecklingen, främst p
g a att bebyggelsetrycket är begränsat.

I dagsläget råder ingen större brist på bostäder eller lokaler för
verksamheter. Behovet av lokaler för industri, tjänsteföretag eller andra
verksamheter kan tillföras inom gällande planer eller genom mindre
utvidgningar av dessa.

Den inriktning för lokaliseringsprövning av nya bostäder som redovisas
i översiktsplanen kan medföra en begränsad, men mycket önskvärd
ökning av bebyggelsen på landsbygden eller i de små byarna. Samtidigt
pågår en utglesning av befolkningen och en ökning av andelen äldre
som innebär en ständig strävan att öka inflyttningen till kommunen.

Lyckas inte kommunens strävan att begränsa befolkningsminskningen
och samtidigt inte finna alternativ användning av bostadslägenheterna,
kan det innebära ytterligare rivning av lägenheter.

De begränsade förändringarna i bebyggelsestrukturen förväntas inte
öka miljöbelastningen.

Goda bostadsmiljöer
Planens inriktning ger förutsättningar för att tillvarata möjligheterna till
attraktiva bostadslägen inom kommunen, både på landsbygden, i de
mindre byarna samt i tätorterna. Liksom i den tidigare översiktsplanen
vill Bräcke kommun aktivt verka för att tillvara ta den resurs som ett
strandnära boende kan innebära. Huruvida en sådan inriktning blir
möjlig att genomföra är bl a beroende av resultatet från pågående
centralt utredningsarbete. Denna inriktning kan medföra att vissa
strandnära områden tas i anspråk för bebyggelse, men med den stora
tillgång på strandområden som råder i kommunen i kombination med
ett lågt bebyggelsetryck, innebär det att endast mycket marginella
strandnära områden kommer att tas i anspråk.

Miljö- och hälsokonsekvenser
Översiktsplanen bedöms inte få några negativa konsekvenser för
miljön. Ytterligare inventeringar och kartläggningar erfordras dock för
att erhålla en mer heltäckande bild av rådande miljöförhållanden inom
kommunen samt kunna ange vilka åtgärder som erfordras för att uppnå
de uppställda miljömålen.

Påverkan på allmänna intressen
Planen bedöms inte få några konsekvenser eller någon påverkan på
allmänna intressen enl MB kap 3 och 4.
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9 Underlagsmaterial

Det samlade underlagsmaterialet är mycket omfattande. För
riksintressen och andra inventerade allmänna intressen har underlaget i
huvudsak hämtats från länsstyrelsens GIS-server. Övrigt underlag
kommer främst från den år 1991 upprättade översiktsplanen. Nytt
underlag om miljön har tillförst genom kommunes EMAS-arbete.
Utvecklingsplanen, som redovisas i bilaga, utgör också ett nytt
underlag.

Huvuddelen av underlaget finns tillgängligt hos kommunen på digitala
kartor mm.
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10 Plankarta

Till planen hör karta i A3 redovisande grunddragen i mark- och
vattenanvändningen samt områdesanknutna rekommendationer för
bygglovprövning mm, skala 1:250 000. Kartan återfinns sist i
handlingarna.

En mer detaljerad karta i A0 med skala 1:100 000 finns tillgänglig på
kommunkontoret.
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11 Bilaga

Utvecklingsplanen bifogas i separat handling


