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Samrådsredogörelse förslag till
ändring av föreskrifter,
beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön 2011-12-16

Synpunkter

Inlämnare

Synpunkter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Avstår från att lämna yttrande då de är överprövningsmyndighet

Fritidsnämnden

Avstyrker antal träningstillfälle per vecka (2) utan vill ha det
öppet. Skäl:
Oförutsägbara förhållanden på Vättern
Träningsläger vid Rocksjön
Säkrare
förh. för ungdomar

Förslag till svar/åtgärd

1

2

Förslag till ny lydelse punkt A.10 i föreskrifterna: "Bedriva
organiserad kanotträning mer omfattande än dagens nivå som i
genomsnitt är två dagar per vecka fördelad över säsongen
beroende på vindförhållanden i Vättern samt träningsläger.
Framtida utvidgad träningsomfattning prövas av
tillsynsmyndigheten."

Accepterar övriga förslag till föreskrifter gällande kanotsporten
Tyrone Ferm (med accept från Svenska Kanotförbundet,
Huskvarna KK och Jönköpings KK

3
Naturskyddsföreningen, Jönköpingskretsen

Reservation mot verksamheten i form av två träningstillfällen per
vecka ska utgå. Skäl:
Träning
sker endast på banorna.
Kan vara
dåligt väder på Vättern så träning sker på Rocksjön
Viktigt även för att träna start med elektriska startgrindar. Fiske
och motionspaddling är mer problematiskt då de håller till på
andra platser än de fasta banorna.
Träningsläger i samband med större tävlingar
Fredningstiden för fåglar där en tävling tillåts arrangeras bör
utsträckas till 15 juli istället för att var till 30 juni

4
Finns inget förbud mot tältning i reservatet?

Förslag till ny lydelse punkt A.10 i föreskrifterna: "Bedriva
organiserad kanotträning mer omfattande än dagens nivå som i
genomsnitt är två dagar per vecka fördelad över säsongen
beroende på vindförhållanden i Vättern samt träningsläger.
Framtida utvidgad träningsomfattning prövas av
tillsynsmyndigheten."

Tidsgränsen är satt till 30 juni eftersom man då kan räkna med att
huvuddelen av fågelhäckningen är klar, samt med viss anpassning
till kanotingen.
Nej, det finns det inte. Tillägg görs under punkt C.4

Vem beslutar om dispens från antalet tävlingar/träningsdagar?

Naturskyddsföreningen i Huskvarna
5

6

7

Jönköpings Fågelklubb
Naturskyddsföreningen, Bankeryds Naturskyddsförening och
Rocksjögruppen

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om dispenser från föreskrifter i
kommunala naturreservat
Hur ska fritidspaddlare uppmärksammas på
Genom att skriva ut reglerna på särskilda skyltar, information ska
begränsningslinjerna
också finnas på kommunens hemsida
Begränsningslinjen för kanoter bör utsträckas till Kalmar udde
En avvägning är gjord för att inte hindra kanotträning och -tävling
då banorna ligger nära stranden vid Kalmar udde
Fiske pågår i låg grad i områdena som berörs av paddlingsförbud
All verksamhet i vattnet 15/4 - 15/7, kanoting och fiske, ska ej
tillåtas. Resten av året kan kanotträning tillåtas 2 ggr per vecka och bedöms inte påverka naturmiljön nämnvärt. Tidsgränsen är satt
till 30 juni eftersom man då kan räkna med att huvuddelen av
fågelhäckningen är klar, samt med viss anpassning till kanotingen.
Gång/cykelbana ska ej tillåtas över Rocksjöån
Genomfartsgata John Bauergatan till Kålgårdsrondellen ska ej
tillåtas pga avgaser, buller, barriäreffekt
Positiv till förslaget i sin helhet
Att tillåta kanotverksamhet under fåglarnas häckningsperiod
bryter mot ett av reservatets syften; att öka biologisk mångfald
och arternas livskraft

Ej relevant för denna remiss
Ej relevant för denna remiss

Förslaget är en skärpning av kanotverksamheten som idag inte har
några begränsningar vad gäller tävling och träning. Ett annat av
syftena är att "Tillgodose stadens och kommunens invånare samt
besäkares behov av relreations- och friluftsområden i
naturområden av ursprunglig karaktär"

Kanotverksamhet ska inte bedrivas före 15/7 för att skydda
fåglarnas häckning.
Paddling
bör ej tillåtas under fåglarnas födosöksperioder under
häckningssäsong, dvs 4 timmar före och 4 timmar efter
solupp/nedgång.
Nuvarande
omfattning 1 träningstillfälle/vecka i genomsnitt bör behållas
men ej utökas.
Artskyddsförordningen maxtider för häckning för fåglar bör
beaktas, ex till 20/8 för knipa och 10/9 för skäggdopping.
Maxantal tävlingar bör skrivas i antal dagar, max 4 st

En avvägning gentemot olika intressen har gjorts. Förslaget är en
tydlig skärpning av kanotverksamheten som idag inte har några
begränsningar vad gäller tävling och träning.

Begränsningslinje bör även omfatta Kalmar Udde

En avvägning är gjord för att inte hindra kanotträning och -tävling
då banorna ligger nära stranden vid Kalmar udde
Vassarna beträds i allmänhet inte så det är en onödig begränsning

Påverkan på naturen blir givetvis större om tävlingar pågår längre
tid. Men skulle 4 dagar tillämpas blir endast en tävling möjlig och då
har syftet med naturreservat - att både främja natur och friluftsliv inte tillgodosetts fullt ut.
Maxhastighet för följebåtar bör övervägas
Bedöms ej nödvändigt. Skulle problem uppstå får ny bedömning
göras.
Under A8 står det uppföra: -”anordning för förankring av
En tillstånds- eller anmälningsprocess för vattenverksamhet är
startgrindar för utläggning i samband med tävling eller träning”. nödvändig vid användande av startgrindar. I ansökan måste
Vi önskar tillägget:..-”under förutsättning att inte uppförande eller användningen, fastsättande, påverkan på naturen mm beskrivas. I
handhavande av desamma kan anses vara till skada för
beslutet kommer regleringar och hänsynstaganden att anges och
reservatet” (I dagsläget kan ingen upplysa om konstruktion eller eventuella villkor sättas.
hur ofta startgrindarna ska flyttas mellan de tre-fyra olika
startpositionerna i sjön vid tävling/träning, eller vad detta kan
medföra för störning i reservatet.)
Reservatsföreskrifterna punkt C...undantas från förbud -”vass Bedöms ej nödvändigt att föra in i föreskrifterna.
och vegetationsröjning vid starttorn och kringanordningar,
området närmast kanotstadion". Vi önskar tillägget...-”under
förutsättning att sådana åtgärder inte kan anses påverka
reservatet negativt”.

Begränsningslinje längs Rocksjöpromenaden genom vassar

Frågan om fiske i Rocksjöån och Simholmskanalen fortsatt ska Fiske pågår i låg grad i områdena som berörs av paddlingsförbud
vara tillåten, särskilt under häckningstid, bör lyftas. Vi anser, att och bedöms inte påverka naturmiljön nämnvärt.
en begränsning bör införas, liksom inom skyddszonerna i övrigt,
under säsong.
Negativ till aktivitetscentrum och vägdragning genom området Ej relevant för denna remiss
Magnus Mattson-Mårn (ordf Blekinge/Smålans Kanotförbund, Sv
Begränsning 2 träningstillfällen per vecka måste tas bort. Skäl: Förslag till ny lydelse punkt A.10 i föreskrifterna: "Bedriva
organiserad kanotträning mer omfattande än dagens nivå som i
kanotförbundets breddkommitté för slätvatten samt medlem i JKK) Tyst naturnära motionsform med målsättning att inte störa
naturen
Väldigt genomsnitt är två dagar per vecka fördelad över säsongen
mycket annat i form av vägar, bad, leder, fiske, buller stör redan beroende på vindförhållanden i Vättern samt träningsläger.
Rocksjön och kanotingen påverkan är liten
Begränsning ej Framtida utvidgad träningsomfattning prövas av
En
positivt för naturvärdena - inget bra underlag för just 2 per vecka tillsynsmyndigheten."
Med två träningstillfällen per vecka blir det större trängsel just de bedömning om det är acceptabelt för fågellivet att träning sker
oftare och tillvänjning sker kan inte göras för fågellivet som helhet
dagarna
eftersom olika arter är olika känsliga.
Finansiering av stadion i fara om denna begränsning införs.
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