M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsrådet
Tid:

2015-05-06 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Hans Paulsson, Hembygdsrörelsen
Pia Larsson, Naturskyddsföreningen, Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/Rocksjögruppen
Lars-Ola Bladh, LRF, Jönköpings kommungrupp
P-O Gustafsson, LRF, Jönköpings kommungrupp
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Rolf Sandström, verksamhetschef Park och Skog, Tekniska kontoret
Harald Björkdahl, parkingenjör, Tekniska kontoret
Bengt Carlsson, avverkningsledare, Tekniska kontoret
Dag Fredriksson, kommunekolog, Stadsbyggnadskontoret
(ordförande)
Annika Magnusson, vattensamordnare, Miljökontoret
Jenny Kanerva Eriksson, limnolog, Miljökontoret (sekreterare)

1. Fastställande av dagordningen
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen fastställdes med följande tillägg och
ändringar:
•
•
•

Ledig lokal i Vattenledningsområdet – Odensberg IP
Ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat
Avtal Backamoskogen

2. Föregående protokoll
a. Genomgång av ”trädärendeprocessen” och andra trädfrågor:
•

Anmälan görs via webben, hanteras via ett ärendehanteringssystem,
Streamflow. Anmälningar hanteras sedan områdesvis. Se vidare bilaga 1,
processchema.
Tekniska nämnden är ännu inte klar med utredningen angående
hanteringen av trädfällningen i Huskvarna stadspark. Man kan följa hur det
går via protokollen på Jönköpings kommuns webbsida. Anledningen till
fällningen var skador efter stormen Egon, men man gjorde fel i
hanteringsprocessen. Stockarna är lämnade i skogskanten, fick flyttas på
grund av att det inte var lämpligt att lämna dem precis där de stod.
Man ska ha en särskild hänsyn inom skyddade områden och det blir extra
komplicerat när parkmiljöer går in i Natura 2000-områden. Säkerhet vs
skydd av träd. Samråd måste då hållas med Länsstyrelsen.
Det står i Tekniska nämndens protokoll att en del av virket från fällningen i
Huskvarna sålts till SYD-ved. Det kommer att flisas.
Man konstaterar att det är mycket viktigt med samråd!
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Nya träd kommer att planteras i Rådhusparken, det kommer att bli en
blandning av olika sorter. Det finns en långtidsplanering för
återplantering/förnyelse i kommunen och det är pengar begärda till detta (2
miljoner/år).
•

Nya detaljplanen för Strandängen. Där är skötselåtgärder planerade.
Kommer bland annat att göras två utsiktsglipor med kraftigare gallring mot
Vättern. I övrigt kommer man att utföra skonsam gallring och lyfta fram äldre
träd. Djupadalsravinen ska vara tillgänglig.

•

Ek vid Mäster Samuelsgatan. Kommunen sålde tomt till privatperson vilken
låg för nära eken varför den fick tas ner. Detaljplanen från 50-talet hade tagit
hänsyn till eken men nu hade den växt över tomten för mycket.

•

Fråga angående slåtter ibland annat John Bauerskogen. Vilken typ av
redskap används? Det varierar, slåtterkross används på ängsytor. Thor
Ahlstrand undrar också varför man har röjt i Rocksjöparken (John
Bauerparken). Han anser att det röjts för mycket!
Det informeras om att asfalterats för att tillgängliggöra till den kommande
kanotstadion.

b. Båthusbygge vid Narbäcken:
Det konstateras att det inte är vid Narbäcken utan vid Röjeberget (Grav) som
båthuset byggs. Tillstånd för bygget finns och man har fått dispens från
strandskyddet från Länsstyrelsen. Gränna skogsgrupp gjorde inventering av
mollusker i området 2011 och dispensen gavs innan rapporten från
inventeringen var klar. Dag har dock pratat med markägaren och de är nu
medvetna om naturvärdena i området. Större barksnäcka var inte inrapporterad
till Artportalen men Dag har påmint inventeraren att göra det.

3. Naturvårdspriset
Det finns fyra nomineringar (Floraväktarna, Landstingsfastigheter, Mikael Gustafsson
(orkidéodlingar) och Reine Gustafsson, Hägna. Efter omröstning rekommenderas Reine
Andersson, kulturlandskapsvårdaren i Uppgränna. Sju föreningar var representerade
vid omröstningen.

4.

Utgår

5.

Rapport från England
Dag och Helen Bjurulf har varit i England och utbildats i skötsel av skyddsvärda träd.
Dag visade bilder och berättade om besöket. Engelsmännen är duktiga på att förvalta
gamla träd. Dags intryck finns i bilaga 2.
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6. Övriga frågor
•

Kerstin Pilkvist påminde om ett avtal med Tekniska Kontoret om
Backamoskogen som skulle förnyas 2015. En uppmaning riktas till Anders
Strandh att få en förlängning till stånd snarast. Det skulle ha varit klart 6 januari
2015!

•

J-Södra vill säga upp avtalet med kommunen angående tomten vid Odensberg
Vattenledningsparken. Idéer till vad man skulle kunna använda huset och
tomten till istället? Är någon av föreningarna intresserade?
Det har varit skötselråd angående förslaget till skötselplan av Strömsberg. Den
kommer att uppdateras med synpunkterna som kom upp och sedan skickas ut
på remiss.

•

7. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är den 3 juni kl. 17.30 och blir ett fältmöte med politiker inbjudna. Förslag på
plats? Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag Fredriksson, ordförande

Jenny Kanerva Eriksson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 55

per.konig@jonkoping.se

jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

