M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsgruppen
Tid:

2013-10-16 kl. 17.30-19.45

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Thor Ahlstrand, Rocksjögruppen/Gränna skogsgrupp
Lennart Öhman, SNF Bankeryd/Friluftsfrämjandet
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Anna Madsen, Rocksjögruppen
Emma Hult, Fritid Jönköping
Lisa Bergström, Fritid Jönköping
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Marie Andersson, Miljökontoret (sekreterare)

1. Fastställande av dagordning
Följande frågor lades till dagordningen:
•

Presentation av Lisa Bergström, Fritid Jönköping

•

Muddring i Barnarpasjön

•

Glansskivsnäcka i Rocksjön

•

Röjning av Ekdunge Ekhagen

•

Trädröjning vid gångvägar

•

Stadsbyggnadsnämndens möjlighet att påverka beslut etc.

2. Föregående protokoll
Följande kommenterades från föregående möten/protokoll:
•

Anders Strand kommer att reda ut de frågetecknen som uppstod vid förra
mötet kring kommunens avverkningsplaner hösten 2013.

3. Presentation av Lisa Bergström, Fritid Jönköping
Lisa Bergström är nyanställd på Fritid Jönköping och kommer att arbeta med
friluftsfrågor och friluftsliv för funktionsnedsatta.

4. Muddringsprojekt i Barnarpasjön (Marie Andersson, miljökontoret)
Marie visar ett kort filminslag från Smålandsnytt som beskriver det muddringsprojekt
som har inletts i Barnarpasjön i samarbete med Teknikmarknad AB och Vinnova. Syftet
är att genom en ny skonsam muddringsteknik minska den höga belastningen av fosfor i
sjön och återfå en god vattenkvalité.
Marie uppmanar även alla att besöka Rödingen och Öringens dag i Hovslätt (öring)
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eller Huskvarna hamn (röding) sö den 27 oktober samt Vätterndagen i Hjo den 14
november.

5. Ny Översiktplan 2014/15. Natur, vatten och friluftsliv. Presentation av
arbetet med önskan om feedback. (Dag Fredriksson, stadsbyggnad)
Dag presenterar arbetet med att aktualisera Översiktsplanen (ÖP) för Jönköpings
kommun. Som grund för arbetet ligger ÖP:n från 2002, Utbyggnadsstrategi 150 000
invånare och Ramprogram södra Munksjön. Tanken är att ÖP:n presenteras som en
interaktiv webbtjänst. Tolv arbetsgrupper inom olika ämnesområden har utsetts där
exempelvis vindbruk, miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och landsbygdsutveckling i
strandnära lägen är nya ämnen som inte behandlats i förra ÖP:n. Enligt tidsplanen ska
ÖP:n på remiss sommaren 2014 och efter utställning antas i december 2014. Dag
arbetar med natur, landskapsanalys och friluftsfrågor och Marie med naturvatten och
MKN för vatten. Anders Strandh är med i arbetsgruppen för natur och friluftsliv.

6. Huskvarnaån i centrum. Utvärdering av skötselplan på gång. (Dag
Fredriksson, stadsbyggnad)
Skötselplanen för nedre delen av Huskvarnaån från 1997 ska följas upp enligt en
åtgärd i Program för Hållbar Utveckling (PHU). En konsult från Naturcentrum har hyrts
in för uppdraget som beräknas vara klart våren 2014. Helen Bjurulf,

stadsbyggnadskontoret är kontaktperson.

7. Kommande åtgärder i Jönköpings skogar och grönområden höst/vinter
2013/14, dokument har bifogats tidigare. (Anders Strandh, tekniska)
Genomgång av de frågetecknen som uppstod vid förra mötet kring kommunens
avverkningsplaner hösten 2013 gjordes.
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Gränna, mellan Grännaberget och Tegnértornet. Man efterfrågade vad för
slags åtgärd och i vilken miljö det skulle ske. Anders: Vanlig gallring av
planterad barrskog utan några egentliga naturvärden.
Söderåsvägen mellan Norrahammar och Taberg. Enligt Helen Bjurulfs (HB)
skriftligt inlämnade kommentar borde yta tre minskas. Anders: Yta tre ska
minskas pga. överlapp med Nyckelbiotop. I övrig ett område med grova tallar
där några frötallar ska tas ner för att öppna upp för övriga.
Timmerställning vid öster om väg 195 vid Jönköpings fältrittklubb. Detta står
beskrivet som kontinuitetshuggning alternnativt Lübeckmetod i tidigare papper.
Lars-Ola Blad (LOB) förespråkade dock det tidigare i denna miljö. Här
önskades ett tydliggörande. Anders: ”bonnaskogshuggning”, dvs
kontinuitetsskogsbruk kommer att ske.
Gallring vid Ryttarns mosse visades på en mycket svårtydd karta. Enligt HB
borde stor hänsyn tas till angränsande gransumpskog som är nyckelbiotop.
Anders: ingen huggning kommer att ske i sumpskogen NO om omr. 911.
Nässjöbackens topp. Många ansåg kartan svåravläst då man inte kan få
någon bra uppfattning om vilken skala som gäller. Anders: en ny karta
presenteras.
En gallring av 5,5 ha löv och barr vid vattentornet i södra Barnarp
diskuterades. I närområdet, dock inte i skogsmiljön, har man hittat en i Sverige
tidigare utdöd lav, småfruktigt blågryn. Enligt Helen Bjurulfs kommentar var det
ett högintressant område. Gallringen ifrågasattes av TA. Anders: gallringen
kommer inte påverka området där småfruktigt blågryn har hittats.
Vid Ekelundshov ska stora ekar friställas i kantzonerna. Man frågade sig vilken
vegetation som istället kommer underifrån efter åtgärden. Anders: Området
utgör en ekhage, devis igenväxt med sly. Tanken är att ljusa upp området utan
att gå in med maskiner. Sly kommer att växa upp igen så arbetet måste göras
kontinuerligt.
Fröträdsställning vid Klämmestorp. Enligt BO var underlaget för en bedömning
dåligt. Enligt HB finns nyckelbiotop i dalbotten. Anders: åtgärden är ej aktuell.
Ekgallring sydöst om Ekhagen. Det finns mycket rörligt markvatten och
åtgärden är extremt väderberoende. MR frågade om insatser mot
jättebalsaminen i området kunde göras. Anders: svårt med insatser i området
pga. rörligt markvatten, ännu inte utfört. Tanken är att öppna upp kring ek.
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•

Redovisning av områden där röjning kommer att ske:
- Torsvik
- Åsenvägen
- Grästorp/Hovslätt
- Lockebo
- Barnarp *2
- Ulfstorp
- Grännaberget

•

Ett NYTT område presenterades: Norra Norrahammar. Syftet är att framhäva
naturvärdena i två nya nyckelbiotoper.

8. Övriga frågor
Riktlinjer till det Skogsprogram som antogs i mars 2012 har nyligen antagits av
Tekniska nämnden.
Dag delar ut rapporten ”Skyddsvärda träd i Jkpg kommun”, en uppdatering av
rapporten från 2012. Ytterligare 3000 skyddsvärda träd har inventerats i kommunen
och nya analyser har gjorts. Han delade också ut broschyren ”Veteranisering av nya
ekar”, som ska finnas vid informationsskyltar om veteraniseringsåtgärderna på
Bondberget (bifogas).
Slutligen behandlades de punkter som under mötet lagts till dagordningen:
•

Glansskivsnäcka i Rocksjön:
Den ovanliga arten glansskivsnäcka växer i strandmiljön på tre ställen kring
Rocksjön. Pga. sommarens översvämningar vid A6-området och E4:an
tvingades man lägga dräneringsrör från sumpområdet kring Rocksjön under
gång/cykel-vägen ut i sjön, olyckligtvis i anslutning till de ställen där
Glansskivsnäcka noterats. Anna Madsen är orolig att detta kan ha en negativ
påverkan på arten. Enigt Dag Fredriksson ligger dräneringsrören så pass högt
att de inte påverkar vattenförhållandena nämnvärt. Dag visade foton tagna idag
där vattennivån är ca tre dm under dräneringsrörens botten. Det låga
vattenståndet har alltså naturliga orsaker. Man anser inte heller att det finns
risk för att fisk går igenom rören då vattennivån stiger, vilket skulle kunna ha
inneburit en negativ påverkan på Glansskivsnäckan. Det bör dock poängteras
att en bättre kommunikation borde ha förts från Trafikverkets sida (alt. inom
kommunen) vid dräneringsarbetet, då det enligt reservatsbeslutet är förbudet
att gräva i området. Vid tidpunkten rådde dock force majeur-förhållanden. Dag
ska kontakta Trafikverket i frågan.
Miljökontoret ska se över möjligheterna att mäta halten vägsalt som når
Rocksjön från E4:an.

•

Röjning av Ekdunge Ekhagen
Varför har ingen föryngring lämnats vid röjningen av en ekdunge vid Ekhagen?
Enligt Anders var ek-föryngringen i området näst intill obefintlig och har således
inte röjts bort. Möjligheten att plantera in ekplantor med några års mellanrum
för att få upp en föryngringska ska es över.

•

Trädröjning vid gångvägar
Bengt Ohlsson hade inte möjlighet att vara med och ställa sin fråga på mötet,
men återkommer till Dag i skriftlig form.

•

Stadsbyggnadsnämndens möjlighet att påverka beslut etc.
En fråga uppkom kring vilka möjligheter Stadsbyggnadskontoret har att vara
delaktiga i beslutsprocesser vad gäller naturvårdsfrågor mm? Dag Fredriksson
medverkar ofta vid förvaltningssamråd och startskedet av detaljplaner etc, men
upplever ofta att han inte får möjlighet att yttra sig på den färdiga produkten vid
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de tillfällen remissen kommer från den egna förvaltningen. Man får inte heller
någon vidare återkoppling på de yttranden man gör. En bättre
internkommunikation är önskvärt.

9. Nästa möte
Nästa möte sker den 4 december kl 17.30 i Hoven och kallelse skickas ut i förväg. Därefter
förklarade ordföranden mötet avslutat.
Jönköping den 17 oktober 2013

Marie Andersson, sekreterare

Dag Fredriksson, ordförande

036-10 54 55

036-10 52 42

marie.andersson7@jonkoping.se

dag.fredriksson@jonkoping.se

