M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsråd
Tid:

2015-10-14 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

PO Gustafsson, LRF kommungrupp Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Thor Ahlstrand, Rocksjögruppen/ Gränna skogsgrupp
Lennart Öhman, Friluftsfrämjandet
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Anders Strandh, Tekniska kontoret (delat uppdrag/sekreterare)
Lisa Bergström, Kultur och fritidsförvaltningen/friluftssamordare
(ordförande + sekreterare)

1. Fastställande av dagordningen
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Ändringar i föregående protokoll
2a. Kerstin Pilkvist (KP) poängterar att ”naturvärden” ska nämnas under
”Backamoskogen i Bankeryd – nytt avtal mellan kommunen och
Naturskyddsföreningen”. Nu benämns bara ”rekreationsvärden”.
2b. Marianne Rydén (MR) påtalade att det skall vara en punkt (.) på sidan 2 andra
stycket efter Tekniska Nämnden. Resten av meningen ska strykas. ”MR återkom med
att det måste skrivas ett tjänstemannasvar och tas upp i nämnden.” Det var Anders
Strand som återkom med att det måste skrivas ett tjänstemannaansvar och tas upp i
nämnden. Byt ut MR till AS i protokollet. Dessa ändringar görs av Dag i
minnesanteckningar från 2015-09-02.

3. Ändringar och uppföljningar
a. Uppföljning: Våtmarken vid Bankeryds avloppsreningsverk
Samrådsmöte kommer att hållas 2 eller 3 november. Återkommer till berörda.
Annons i dagens tidning angående samrådsmötet
Kommentarer; nöjda röster angående åtgärderna, det blir renare vatten ut i
Vättern, det var svårt att läsa bifogat kartmaterial – går det att förbättra? Man
uppfattar detta skedet som ”grov planering” och det finns önskemål om att
eventuellt ändra placeringen av dammen något samt spara skyddsvärda träd i
större omfattning.
b. Skogsskötselplan vintern 2015/16 – förtydliganden, frågor, hinderröjning
vid flygplatsen (Anders Strand, TK)
AS gick igenom hela skogsskötselplanen, vilken bifogas, på ett tillfredställande
sätt, med några nedslag på specifika frågor alt. ställen som behövdes
förtydligas;
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Frågor;
Frihuggning av ekar?
Röjning, vem skall göra det och när?
Byte av markägare vid Axamo – naturvårdsavtalet är skriftligt och sträcker
sig 50 år fram i tiden med en skrivning som avser förlängning. Det är många
avtal och servitut som skall till innan allt är klart.
Södra Norrahammar – Bengt Ohlsson (BO) undrar hur intressant
contortatallbeståndet är? AS säger att det inte har vuxit bättre än svensk tall
men att det inte innebär att vi hugger ner det.
Vattenledningsområdet – det finns många ekar som är trängda, Hur långt har
planerna på naturreservat kommit? AS gissar på 3-5 år. Häggeberg måste bli
klart först sen står Vattenledningsområdet på tur. Fickfoldrarna angående
området är slut och det finns inte längre någon låda på plats. AS kollar upp
detta.
Öxnehaga – lite svårt med att läsa kartmarkeringarna – går det att förbättra?
naturvårdsgallring, mycket ek.
Granarps gård – ägs numera av ett kommunalägt bolag vida namn SMUAB
(Södra Munksjöns Utvecklings AB) – det påpekades att det finns en
jävsituation Tekniska nämndes ordförande sitter i SMUAB´s styrelse.
Lockebo – gammalt trädärende
Generellt;
Det finns irritation över att Trafikverket röjer på ett felaktigt sätt, dvs grenar på
vintern så att viltet får mat på vägkanten eller med kättingröjare. Det ser tråkigt
ut och det är farligt pga att hastigheten hos bilister ökar vid ökad sikt och
samtidigt kan viltet ta sig lättare ut på vägen. Vem har facit på hur en säker och
snyggt röjd väg ska se ut? Meddela P-O Gustafsson, LRF, så att han kan ge
information till viltolycksrådet.
Varför gör man småinsatser här och där? AS förklarar att det annars tar för
lång tid innan man gör åtgärder i alla delar av kommunen, det är också bättre
för rekreationsvärdena dvs man röjer en del och låter den läka och sedan tar
man nästa. I kommunens skogsprogram står det att arealerna skall vara så
små som möjligt. Det är tidskrävande men är bättre för allmänheten – fler
insatser åt alla-, friluftslivet och skogen.
c. Stadsparken i Huskvarna – uppföljning (Anders Strand, TK)
Detta tas upp igen vid nästa möte eller då Therese Evertsdotter-Staaf kommer
med rapporten om vad som hände. Men allra först måste polisen komma med
sitt utlåtande om polisanmälan.
d. Mötestider för 2016.
Tas upp på decembermötet. Vi tittade på förslagen inför 2016 och
konstaterade att den 23 mars då är det påsk och den 4 maj ligger i en
kortvecka med klämdag… går dessa att flytta?

4. Övriga frågor
a. Busk- och trädborttagning vid Kålgårdsparken (Thor Ahlstrand).
Ny hundrastgård intill John Bauers brygga. Önskemål är att plantera grönska/
träd här och få till en tätare ridå på dess norrsida för att få till en bättre
parkkänsla. Det ser kalt ut idag. Den gamla hundrastgården kommer att tas
bort.
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b. Vindskydd John Bauer parken
EU-migranterna, som tidigare bott i området, kanske kommer tillbaka till
vintern. Det är en sanitär angelägenhet som det är idag. Vindskyddet är
Kristine scoutkårs tillsammans med 2-3 förskolor i närheten. Ingen använder
detta idag och då det inte fyller någon funktion är önskemålet att vindskyddet
tas bort. Det ligger på kommunal mark men tillhör scoutkåren – frågan bör gå
till dem (AS).
c. Latrintömning avseende båtar – rapport önskas av miljökontoret till nästa möte.
d. Kort info om den regionala tankesmedja kring friluftsliv som varit – Margareta
Svenning, jurist och sakkunnig inom allemansrätten kommer tillbaka i vår under
en lunchföreläsning. Naturvårdsrådet kommer att bjudas in
e. Backamoskogen – här ligger barnkläder och ett utrensat badrum. AS får exakt
position på detta och vidtar åtgärder.
f.

BO ansåg att TK hade gått för hårt fram vid granavverkningen i Häggebergs
kommande naturreservat. Det skulle frihuggas några ekar men det har tagits
bort alldeles för mycket. AS kommer att besöka platsen och återkomma om det
har tagits ner mer än tänkt. Uppföljning ska ske på nästa möte.

g. Rishögar efter avverkning – ser skräpigt ut, vem tar hand om dessa? De ligger
och torkar i 1-2 vintrar sedan blir det flis av detta och sedermera bränsle (AS).
h. BO efterfrågar skriften ”Våra förtroendevalda 2015-2018” dvs den beskrivning
av hur nämnderna numera ser ut med bild och funktion på medlemmarna i
dessa. Den finns på nätet men önskemål är att ha den i trycktformat också. Det
kan konstateras att det är många nya ansikten. Önskemål är att ordförande
och andre vice ordförande från respektive MN, SBN och TN borde komma till
naturvårdsrådet och presentera sig och berätta hur de tänker kring dessa
frågor.
i.

Information från Anna Fogelberg angående gallringen enligt skötselplan vid
Domneåns naturreservat bifogas.

j.

BO önskar mer information angående tre saker som stått i måndagens tidning
dvs den 12/10 2015
-

Entrén till Rocksjön skall byggas á 3 miljoner. Vad skall göras och
måste det kosta så mycket?
Upprustning av stadsparksvallen för 5 miljoner. Varför behöver det
kosta så mycket när en ny arena ska byggas vid Jordbrovallen?
Paddlingsförbindelse in i Tabergsån. Detta gäller troligvis den bro
som kommer tas bort för att enklare komma in i Tabergån
vattenvägen när man ändå är där och bygger om kring Södra
Munksjön. (LB)

5. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är den 2 december kl. 17.30. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Lisa Bergström, ordförande

Lisa Bergström och Anders Strandh, sekreterare

036-10 52 42

036-10 24 52

lisa.bergstrom2@jonkoping.se

lisa.bergstrom2@jonkoping.se

