Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-09-15

§ 248
Medborgarförslag om naturum i anslutning till
Hertingforsen. KS 2014-236

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren att medborgarförslaget överlämnas som inspel till det
påbörjade arbetet ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-11
Tjänsteskrivelse från Destination Falkenberg 2014-11-07
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats som handlar om att anlägga ett naturum i anslutning till
Hertingforsen. Förslagsställaren menar att forsen är en sevärdhet och turistattraktion.
Frågan om naturum har tidigare diskuterats i kommunen i och med ett medborgarförslag
från 2011. Svaret på detta förslag försenades eftersom Falkenbergs kommun under samma
period arbetade med Hertingprojektet, i vilket det ingick att bygga om forsen.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2012 att ett grundförslag skulle tas fram för ett
enkelt naturum i anslutning till Hertingforsen och Ätran. I samband med arbetet att bygga
om Hertingforsen ändrades inriktningen på arbetet med naturumet. Istället för att arbeta
med enskilda insatser/projekt/aktiviteter i anslutning till Ätran så bör området kring
Hertingforsen ses som en helhet.
Destination Falkenberg har yttrat sig över medborgarförslaget och förklarar i korthet att de
under våren 2014 har påbörjat ett arbete med att se över utvecklingsmöjligheterna för
Hertingforsen. Forsen har ett mycket bra läge i förhållande till stadskärnan och Vallarna,
men är trots det på många sett ett relativt outnyttjat område. Ett förslag finns på hur
kommunen kan arbeta för att etablera ett besöksmål och upplevelserum som i sin helhet
och utformning bygger på och signalerar hållbarhet.
Under 2015 har planeringen av insatser kring Hertingforsen fortsatt. Ett arbete har
påbörjats som kallas ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i dagsläget.
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Forts. § 248
Övervägande
Det är i dagsläget inte lämpligt att ta beslut om medborgarförslaget. Detta bör istället lyftas
in i det utvecklingsarbete som redan pågår. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet
med att utveckla Hertingforsen som helhet kommer att ta innan det leder fram till ett
färdigt förslag. Därför är det även svårt att ge förslagsställaren ett besked om huruvida
medborgarförslaget kommer att genomföras eller inte. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget överlämnas som ett inspel till det pågående
utvecklingsarbetet och därmed ska anses behandlat.
Vidare påpekar kommunstyrelseförvaltningen till det fortsatta arbetet, i vilket
medborgarförslaget kommer att vara en del, att överväga innebörden i ett naturum. Detta
eftersom Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum och ger sitt godkännande till
etablering av sådana. I Naturvårdsverkets riktlinjer beskrivs ett naturum som ett
”…centrum för besökare till ett naturområde”. Det motsvarar de internationella ”visitor
centers”. Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt
inspirera till vistelse och naturkontakt där. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är
skillnad på ett naturum och ett upplevelserum, ett annat begrepp som Destination
Falkenberg nämner i sitt yttrande. I det fortsatta arbetet behöver tas ställning till om det är
aktuellt att ansöka om att få ett naturum i Hertingområdet.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-09-18 och anslaget 2015-09-21.
Utdragsbestyrkande
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Namn:
Margareta Andree
Adress:

Telfifon:

Postnr och ort:

E-postadress:

Forslaget:

(Presentera har kort Ditt medborgarforslag)

Jag foreslar kommunen att snarast anordna ett naturrum i anslutning till den nya Hertingforsen.

Motivering:
(har kan du lamna en mer utforlig beskrivning av ditt rneclbcrgarforslag. Motivera garna varfor du ariser att forslaget skall
genomforas och hur det i sa fall ska kunna ske)

Falkenberg har nu fatt en stor ny sevardhet och turistattraktion i och med att Hertingforsen ar
aterstalld. Det ar helt unikt. Forsen ar valdigt vacker och otroligt intressant med lax, al mm.
Visserligen finns det ett antal skarmar, som bra beskriver bakgrund och vad som sker i forsen, men
det behovs litet mer.
Man bor ha ett slags naturrum i anslutning till forsen. Jamfor med Morrum, som besoks av valdigt
manga turister. Man behover ett centrum och garna en restaurang eller atminstone ett kafe, dar man
kan njuta av den fantastiska utsikten. Heist borde ett naturrum ligga i anslutning till "nya" kraftverket
intill cykel- och gangbron. Dar finns ju ocksa parkeringsmojligheter i narheten.
Storsta delen av kostnaderna kring forsen betalades med bidrag fran EU. Varfor inte soka pa nytt
eller fraga Naturvardsverket. Ett samarbete med skolan, som anda har restaurangverksamhet pa
sommaren, kanske ar en ide. Sponsorer borde vara intresserade att tacka det, som inte kommunen
sjalv kan kosta pa sig. Man har ju tydligen pengar till turistdragande atgarder pa annat hall. Jag ar
hollor info frammanrlo fr\r atf natnrrnmmot [cnmhinorac morl
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Datum

Falkenberg 2014-05-11
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Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
Nar Du lamnar in ett MedborgarfOrslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgiftema kommer
att sparas hos oss och kan komma att anvandas i fOmyad kontakt. Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. FOrslagsstallarens namn och
forslaget publiceras pS kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmaktiges sammantraden.
MedborgarfOrslaget kan lamnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

Remiss
Datum

2014-11-07
Dnr: KS 2014-236

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten

Tjänsteskrivelse angående medborgarförslag om Naturum i anslutning till
Hertingforsen, Dnr: KS 2014-236
Destination Falkenberg AB har under våren, på förfrågan från Hertingforsens
Ledningsgrupp, påbörjat ett arbete om att se över utvecklingsmöjligheter vid
Hertingforsen. Resultat av denna förundersökning presenteras för Hertingforsens
Ledningsgrupp november 2014 med rekommendationer för fortsatt arbete.
Falkenberg har i sin besittning unika tillgångar som Ätran och Laxen, med tillhörande
kulturarv och historia. Förenade vid Hertingforsområdet erbjuds en unik urban natur- och
kulturupplevelse genom möjlighet till citynära fiske på finaste tänkbara laxbestånd. Ett
laxbestånd vars förutsättningar att växa starkt har förbättrats genom Hertingprojektet,
vilket ökar möjligheten för utveckling av fisketurism.
Hertingprojektet har dessutom medfört och öppnat för ur kommunalt perspektiv
avundsvärda möjligheter att spinna vidare på till nytta för kommun och samhälle.
Hertingforsen har ett mycket bra läge tillgänglighetsmässigt i förhållande till stadskärna
och Vallarnas friluftsområde, men är trots att området faktiskt är en entrépunkt och lite av
en social mötesplats för lokalbefolkningen relativt outvecklat innehålls och servicemässigt.
Utöver kulturminnen i form av böcker, historier och foton finns bl.a. ett av de ursprungliga
gamla laxrökerierna kvar i ”Gamla Stan”, likaså den gamla Laxodlingsanstalten vid
Hertingforsen. Båda er emellertid outnyttjade och eftersatta i underhåll.
Det arbete som presenteras i november 2014 för Hertingforsens ledningsgrupp innehåller
ett förslag om hur Falkenberg kan arbeta för att etablera ett besöksmål och upplevelserum
som i sin helhet och utformning bygger på och signalerar hållbarhet.
Potentiellt nyttjande av den gamla Laxodlingsanstalten och diskussion om ett eventuellt
Naturum ingår i detta arbete.

Destination Falkenberg AB
Kristjan Fannar
Destinationsutvecklare
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