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LOKALA FÖRESKRIFTER OM CAMPING
Kommunfullmäktige behandlade 2005-06-20 ett förslag om lokala föreskrifter
om camping för vissa områden längs Österdalälven och Storån.
Fullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att utreda om
kommunen kan tillhandahålla campingplatser utan att för den skull införa
campingförbund för övriga sträckor.
Förslaget var föranlett av projektet ”Miljöstyrning av vattenbaserad turism”
som syftar till att reglera campingen längs särskilt populära och känsliga
sträckor av älven. Genom avtal ställer markägare ett antal områden till
förfogande för reglerad avgiftsbelagd vildmarkscamping. Områdena utrustas för
att erbjuda
viss service i form av slogbodar, mulltoa, vedbodar och informationstavlor.
Kommunen tecknar avtal med entreprenör om att tillsyn och skötsel av
områdena. Entreprenören finansierar verksamheten genom att ta ut avgifter
för campingen.
Tre markägare har inkommit med skriftliga synpunkter på projektets
genomförande och förutsättningar för medverkan med markupplåtelse.
Markägarna uttalar tydligt att deras medverkan är direkt beroende av att ett
campingförbud införs utanför de iordningsställda platserna. Motivet för detta
är markägarnas omsorg om sina marker. Den nedskräpning och åverkan på
marken som vildcampingen medför är inte acceptabel enligt markägaren. I sina
brev pekar markägarna också på de turistiska möjligheter som projektet innebär.
De lokal föreskrifterna för camping föreslås omfatta följande områden:
- Längs Österdalälven från Garberg till norra delen av Åsendammen i området
som begränsas av de vägar som träcker sig på ömse sidor av älven.
- Längs Österdalälven från Kringelfjorden till Idre i området som begränsas av
rv 70 och älven
- Längs Storån från Idre till vägslutet norr om Hällsjön i området som begränsas
av vägen som sträcker sig längs älven och älven.
- Området mellan rv 70 och Sörälven, från Idre och ca 2 km väster till
”Tvärkroken”
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Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslaget till lokala föreskrifter
om camping samt att uppdra åt tekniska nämnden att teckna avtal med
entreprenör om skötsel och drift av campingområdena.
Kommunfullmäktige
Vid fullmäktige sammanträde yrkar Elon Andersson avslag på förslaget om
lokala föreskrifter för campingförbud. Elon Andersson bifaller förslaget att
särskilda läger-/campingplatser iordningsställs och att avgift tas ut vid dessa
platser men avslår förslaget om campingförbud för de utpekade älvsträckorna.
Herbert Halvarsson och Anneli Qvicker yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Elon
Anderssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Fullmäktige beslutar
Att anta lokala föreskrifter om camping i Älvdalens kommun enligt förslaget
ovan och enligt bifogade kartor, samt
Att uppdra åt tekniska nämnden att teckna avtal med entreprenörer om skötsel
och drift av områdena.
Reservation
Elon Andersson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
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