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Misstankarna
om jaktbrott
har stärkts
HÄRJEDALEN/MORA

Misstankarna mot
fem härjedalingar om
grovt jaktbrott på varg
i gränstrakterna mellan Dalarna och Härjedalen tidigare i år har
stärkts den senaste
tiden.
Det berättar miljöåklagare
Åse Schoultz, som leder förundersökningen i fallet.
– Men jag kan i dagsläget
inte säga på vilket sätt misstankarna har stärkts.
– Det är en stor utredning
som pågår och fortfarande
väntar jag på svar från Statens Kriminaltekniska laboratorium, SKL, på prover
som tagits i anslutning till

gripandet av de fem männen, säger Schoultz.
Männens vapen är fortfarande beslagtagna och när
förundersökningen är slutförd kommer åklagaren att
besluta om det ska väckas
åtal eller inte mot de fem
härjedalingarna från Lillhärdal och Sveg.
Det var i början av maj

som de fem från Härjedalen misstänks för det grova
jaktbrottet på varg. Platsen var vid Ulvsjön i norra
delarna av Mora kommun.
Samtliga fem satt anhållna i
Borlänge. Efter ett par veckor släpptes de dock – även
om misstankarna mot dem
kvarstod.
Ronald Eichinger

Läkare åtalad
för sexuellt
utnyttjande
MORA

brukat patientens beroendeställning och förmått henne
att tåla sexuella handlingar
som varit ägnade att kränka hennes sexuella integritet, skriver åklagaren i en
stämningsansökan till Mora
tingsrätt.

Enligt åklagaren ska läkaren
i samband med en undersökning ha utsatt patienten för
sexuella handlingar.

Åklagaren vill styrka åta-

En läkare har åtalats
vid Mora tingsrätt,
misstänkt för sexuellt utnyttjande av en
patient. Rättegången
mot läkaren ska hållas
på tisdag.

– Läkaren har vid under-

sökningen allvarligt miss-

let med journalanteckningar
från läkarbesöket och vittnesförhör med tre personer
som var i kontakt med patienten efter läkarbesöket.
Jan Norberg

Planarkitekt Frida Petersson och stadsarkitekt Tommy Ek förbereder en informationsturné om strandskyddet.

Fler byggbara
strandtomter

MORA

Med syftet att skapa
fler byggbara tomter
i strandnära lägen vill
stadsbyggnadsförvaltningen ta fram tillägg
till den gällande översiktsplanen.
– Det handlar om landsbygdsutveckling och att möjliggöra
boende vid vatten. Det finns
ett tryck att bygga vid vatten,
förklarar stadsarkitekt Tommy Ek.
I Sverige gäller ett gene-

rellt strandskydd 100 meter

från strandlinjen både upp på
land och ut i vattnet. Strandskyddet innebär bland annat
förbud mot att uppföra nya
byggnader och att utföra andra åtgärder som resulterar i
privatisering av marken eller
som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Det går att få dispens från
strandskyddet.
– För dispens krävs särskilda skäl, och de finns uppräknade i miljöbalken. Att ett område är utpekat som lämpligt för landsbygdsutveckling
i strandnära läge är ett av de
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särskilda skälen som finns för
dispens eller upphävande av
strandskyddet.
Utpekandet av områden
sker på en översiktlig nivå.

bygden. På så sätt är det möjligt att upprätthålla och stärka
underlaget för kollektivtrafik
och annan service.

– Fortfarande gäller att

tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen och kommunalråden ut i byar för att
informera om, och diskutera
arbetet med att peka ut, lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

strandskyddets syften måste
kunna tillgodoses långsiktigt,
att allmänhetens tillgång till
strandområden och att goda
livsvillkor för djur- och växtlivet bevaras.
Syftet med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att
göra det mer attraktivt att bosätta sig och verka på lands-

Med början på tisdag åker

Birger Nylén
0250-59 24 33
birger.nylén@dt.se

Förbereder stämpling för skogen
Boulesuccé

Mora-Orsa Boulesällskap kvalificerade
sig i helgen 8-9 september till spel i allsvenskan div. 2 genom
att besegra Bolero från Stockholm och Bodens bouleklubb.
Klotskallarna från Borlänge lämnade walkover. Deltagare i
laget var Tommy Moberg, Leif Jakobsson, Lars Andersson, Bo
Ögrim, Ingemar Olmats, Jan-Erik Lönn samt Bertil Envall.
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SPRF:s månadsmöte

MORA SPRF avdelning 88, Mora, har haft medlems-

möte i Andreasgården. Som vanligt inledde Hasse o
Lasse med trevlig underhållning, de kan väl snart kallas
för husband. Därefter serverades sopplunch.
Samhällsplanerare Gunnar Israelsson berättade vad
som är på gång inom kommunen beträffande lokalisering av affärer och planering av såväl bil- som busstrafik.
Han berättade även om eventuell parkeringsplats för de
som arbetar i centrum för att avlasta parkeringen vid
kajen. Ordföranden berättade att det inte är något bestämt om samgående med någon annan pensionärsorganisation, däremot pågår förhandlingar. Frukthinken som lottades ut vanns av Renèe Unoson.

MORA

turligt sätt och aldrig slutavverkas.
I måndags hade Anders
hjälp av Sven Uhlås från Rättvik som tillämpar kontinuitetsskogsbruk på den egna
skogen.
– Jag och min bror Erik har
lärt oss mer om naturkultur
och certifierat oss, förklarade Sven.

Kontinuitetsskogsbruk handlar om att sköta skogen utan
att ta upp kalhyggen. Skogen
ska vara flerskiktad och hysa
flera olika trädslag.
På Anders Lundhammars skifte vid Lånsisdammen finns 75-årig skog, ett
blandbestånd som inte rörts
på länge. Där ska Anders få
skogen gallrad, men inte enligt traditionella metoder utan
just för att skapa en varierad
skog som ska föryngras på na-

– Bra skiktning och här finns

Förra året var Anders
Lundhammar i Vinäs
med på en studiecirkel
om kontinuitetsskogsbruk.
Nu ska han göra verklighet av kunskaperna
på sitt skogsskifte nära
Långsisdammen på Vikaskogen.

tall, gran och björk, konstaterade Sven om Anders skog.
Tillsammans märkte de ut
de träd som ska gallras bort
och några som ska sparas
som evighetsträd. Anders
ska sedan låta stämpla de träd
som ska tas bort och lämna
ut stämplingslängden som
underlag för anbud på gallringen.
– Det är bättre att stämpla skogen och ta in anbud än

Anders Lundhammar och Sven Uhlås på Anders skogsskifte på
Vikaskogen.
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att lämna ut den på avverkningsuppdrag, säger Anders.
Han förklarar att stora värden
går till spillo, framför allt för
skogsägarna men också för
sågverken då skogen säljs på

avverkningsuppdrag i stället
för att stämplas.
Jan Norberg
0250-59 24 24
jan.norberg@dt.se

