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Närvarande:

Hans Holmberg, Svenska Turistföreningen, (HH)
Ann-Christin Brolin, Naturskyddsföreningen, Jönköping (ACB)
Pia Larsson, Naturskyddsföreningen Jönköping (PL)
Thor Ahlstrand, Rocksjögruppen/Gränna Skogsgrupp (TA)
Inga-Britt Fälth, Naturskyddsföreningen Bankeryd (IBF)
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet (MT)
Yvonne Hyltse-Eckert, Hembygdsföreningarna (YHE)
Anders Strandh, Tekniska Kontoret (AS)
Dag Fredriksson, Statsbyggnadskontoret (ordf.) (DF)
Per König, Utbildningsförvaltningen/Naturskolan (sekr.) (PK)
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och Hälsoskyddskontoret (JKE)
Frånvarande föreningar
Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Jönköpings Fågelklubb
Friluftsfrämjandet Jönköping
Jönköpings Fältbiologer
Svenska Jägarförbundet
LRF

1. Fastställande av dagordningen
Ordföranden öppnade mötet. Dagordningen fastställdes med tillägg av nya punkter
under ”Övriga frågor”. ACB undrade om tillstånd att köra fordon med motor på
Rocksjön. PL hade ett ärende om kajor och sånglärkor. Slutligen Ville TA informera om
Atteviks parkeringshus där belysning är störande för djurlivet om natten.

2.

Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Föregående mötes protokoll är inte utskickat och därför skjuts punkten till nästa möte.

3. Skogsskötsel (Anders Strandh, skogsförvaltare)
Anders kommer att skicka ut ny skötselplan i slutet av juli via mail. Röjningarna börjar
sedan i slutet av augusti.
Anders förde Anna Fogelbergs talan angående Domneåns naturreservat. Anna är ju
ansvarig för kommunens skötsel av naturreservat. Detta reservat ligger både i
Jönköpings och Habo kommuner och är av geologiskt intresse. I Habos del av reservatet
finns privatägd mark och där kommer avverkning av gran att ske. Det sker i enlighet med
skogsbruksplanen och ek och tall i området kommer att sparas. MT frågade om
markberedning för nyplantering och AS svarade att markberedning inte är aktuell men
att man kan komma att bryta humustäcket. I ett mail efter mötet förtydligade han sig och
klargjorde att markberedning inte var tillåtet i naturreservat.
Därefter tog Anders upp frågan om elljusspåret i Bankeryd. Där finns ett hägn som
skyddar fruktbärande träd mot betande vilt. Det är dags att ta ner staketet och det finns
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önskemål om att öppna upp utsiktspunkter mot Vättern. IBF frågade om vad som händer
vid Torps gård. AS hänvisade till Emma Gunnarsson som har hand om detaljplaner för
området och att ärendet kommer ut på remiss snart.
Slutligen sa Anders att tekniska kontoret tittat på en nyckelbiotop vid Häggeberg, väster
om Brukshundsklubbens område. Det finns bland annat kambräken i området. Där
ämnar vi på höjden gallra bort en del gran till förmån för ek och tall.

4. LONA-dagen 27 augusti i samband med H2O-festen (Dag)
Dag informerade om ett natur- och kulturhus som kommunen har börjat arbeta med vid
södra stranden av Munksjön. Det kommer senare att rivas men det finns planer på
arrangemang i huset och vid Munksjön och Rocksjön på LONA-dagen sön. 27 augusti.
Vi hoppas att föreningarna kan och vill delta i arrangemanget. Lisa Bergström på kulturoch fritid samt Dag Fredriksson är kontaktpersoner i frågan.

5. Pågående naturvårdsärenden (Dag)
a. Den 8 juni var det ”Väsenvandring” vid Häggeberg-Granbäcks lövskogar. Det
var Ecocom som anordnade det på uppdrag från kommunen och deltagarantalet
var cirka 25 personer varav hälften barn och många uttryckte stor uppskattning.
Det fanns många önskningar om ytterligare Väsenvandringar. Vi hoppas att det
kan bli av.

b. Naturvårdspriset 2017 utdelades till Tabergs Hembygdsförening. Deras
verksamhet med slåtter på Taberg har varit uppskattad men upphör från och
med i år då området kommer att bli betesmark för djur. Den befintliga
betesmarken utökas då och bete sker vartannat år på den f d slåtterängen.

c. Det har varit tre workshops om ekosystemtjänster. Man har ambition att
kartlägga hur grön infrastruktur kan bidra till bland annat ökat friluftsliv, skydd
mott översvämningar och erosion och underlätta pollinering av växter. Ett projekt
leds av Per Askerlund på HLK som undersöker förskolegårdars roll i
ekosystemen.

En viktig ekosystemtjänst är naturlig skadereglering. Dag redogjorde för en
undersökning om hur rovfåglar kan reglera skadedjur som kajor, duvor och
råttor. Calluna som har genomfört undersökningen redovisar att rovfåglar
reducerat antalet kajor med 1500. Duvor har decimerats med 3000 och möss
och sorkar med 33000. Därmed blir det aktuellt hur man kan gynna framför allt
duvhök och ormvråk i området. De vill ha sammanhängande barrskogsområde
vilket kan vara lite svårt att uppnå i tätortsnära områden. Vi kan dock gynna
dessa arter bland annat genom en genomtänkt planering..

d. Det ställdes en fråga hur kajor hanteras i Jönköping, om det sker någon
avskjutning? AS svarade att Tekniska Kontoret ansvarar för alla fyrbenta djur
medan Miljö- och Hälsoskyddskontoret ansvarar för tvåbenta. Det görs få eller
inga insatser mot kajor.
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e. Audioguiden med intervjuer med ekologer, historiker, arkeologer etc. för
Bondbergets naturreservat är klar och kan lyssnas på av allmänheten. Filerna
kan nås på plats i terrängen genom att scanna in en QR-kod med sin smarta
mobil eller via kommunens hemsida. Filerna ligger på Youtube och DF visade
en karta med alla punkter som finns med. Ämnena som pratas om är Friluftsliv,
Fåglar, Insekter, Skötsel och veteranisering, Flora, Gravplatsen, Barrskogen,
Hökamossetorpet, Fladdermöss.
Ut å lyssna!

f.

Det har gjorts en naturvärdesinventering vid Granarp där sommarfibbla,
slåttergubbe och det för våra breddgrader mycket sällsynta ängsmyskgräset
hittats. Det kommer att anläggas industritomter där och frågan blir hur dessa
arter kan fortleva. Delar av området har klassats som högsta naturvärde, klass
1, och för områden av Klass 1 eller 2 ska ekologisk kompensation genomföras
om exploatering anses nödvändig. Det finns möjlighet att flytta grässvålen till
områden utanför industritomterna. Det är det kommunala bolat SMUAB som
äger marken och företag vid södra Munksjöstranden kan flytta sin verksamhet
hit. YHE påpekade att det återigen är jordbruksmark som går åt vid
nyexploatering.

g. En dispens för att använda elmotordrivna motorbåtar i Rocksjön har beviljats för
fisketillsyningsmännen. Det är nödvändigt för att bedriva tillsyn, plocka upp
gamla fiskeredskap etc. Det kan handla om att ta bort gamla kräftburar och
andra åtgärder. Det uttrycktes att man har tilltro till att de gör sitt arbete med
hänsyn tagen till djur- och fågelliv i sjön. Fisketillsyningsmännen är medlemmar i
Jönköpings Sportfiskeklubb.

h. JKE tog upp frågan om båtar i de centrala sjöarna. TA frågade om det var tillåtet
att lägga i båtar. Man måste hitta och märka upp dem. De måste anmälas med
kontaktuppgifter till kommunen. Information om detta finns på nätet där också
fiskekortet erbjuds. DF anmärkte att det måste finnas skyltar om att det inte är
tillåtet med paddling under fåglarnas häckningsperiod. Så är ännu inte fallet.

6. Fältträff 6 september med politiker – vart ska vi åka? (Dag)
Dag frågade om det fanns idéer om vart nästa exkursion med politiker kunde göras. TA
föreslog någon av mossarna och MT fyllde i med att Månsarp kunde vara lämpligt. DF sa
att Breafallsmossen som ligger delvis i Aneby kommun var lämpligt. De brytningsplaner
som finns för torv är i Aneby kommun men den kan även komma att påverka
Jönköpingsdelen när det gäller det botaniska värdena och även faunan. Bland annat
smålom har setts där. MT fyllde i att det är den enda lokalen för sumpnycklar.
DF menade att det också kunde vara lämpligt att besöka ett område tänkt för bostäder.
Hovslätts Ängar är ett pågående bygge med närliggande av kommunen nyrestaurerade
Hökhults Hagar. Vid Hovslätts Ängar har byggherren terrasserat området och släntat
dlar av skogskullarna som skulle bevaras, vilket är tveksamt om det är kompatibelt med
detaljplanen och kan komma att bli en bygglovsfråga.
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7. Övriga frågor
TA undrade om belysningen vid Atteviks höga P-hus verkligen kan vara i enlighet med
givna tillstånd. Nu lyser den upp skogen och Knektadammen och stör definitivt fågellivet
och fladdermöss nattetid. Man har även låtit sätta upp ett antal vindsnurror på sitt platta
tak, vilket också kan antas påverka djurlivet. DF lovar ta upp frågan med kommunens
ljusplanerare. Det skulle vara möjligt att bara rikta om ljuset.
PL undrade om det fanns någon idé tidigare om att reducera antalet kajor i staden
genom avskjutning. Enlig JKE har detta aldrig varit aktuellt och Erik Engwall på Miljöoch hälsoskyddskontoret har inte agerat, men JKE skall ta upp frågan.- Det handlar om
när kajor upplevas vara ett problem. Är det hot mot andra småfåglar? Stör de
människan? DF hävdade att de miljöer vi skapat i innerstan gynnar både kajor och
fiskmåsar som alltmer flyttat in i staden. Likaså gynnas kajor vid den matning av änder
som sker vid vattendrag vintertid. DF menade att det troligen inte skulle påverka
kajstammen att göra en avskjutning.
PL undrade även om antalet sånglärkor i södra Gränna som hon och en annan person
misstänkte minskade i antal. Kunde det vara den nya södra infarten till Gränna som
påverkade. Det fanns inget noterat om att vägområdet skulle vara ett skyddat habitat,
och då gäller tyvärr att det inte finns så mycket att sätta emot ett vägbygge. PL undrade
hur detaljplanen för området såg ut. TA föreslog att vägen drogs vidare ända till
Grännas norr infart. Det skulle begränsa antalet tunga fordon på Brahegatan ytterligare.
DF sa att ingen tidigare visat intresse för denna fråga men lovade att undersöka saken.
TA ville aktualisera hundraårsminnet av John Bauers död 1918 på något sätt i John
Bauer-parken. DF tar reda på om kommunen har planer eller är intresserad av det. TA
redogjorde för ett brev han hade kännedom om från en släkting, Margareta BlombergBauer. Enligt henne var det mycket aktivitet kring John Bauer ute i stora världen, en
temapark har byggts i Tyskland, och det fanns äventyrsstigar med John Bauers
sagoväsen på andra platser. Han manade kommunen att nu passa på tillfället med 100årsminnet. AS inflikade att det fanns platser som var tänkbara om Kultur och Fritid ville
engagera sig. Och även han tyckte John Bauer var en lite dåligt förvaltad guldklimp som
Jönköping besatt. Även Viktor Rydberg kom här upp och det nedlagda museet
beklagades. TA återkom till John Bauers park och tyckte belysningen i parken liksom
arrangemangen var skrala. Han uppmanades inlämna ett medborgarförslag med
frågan, vilket inte alls är dumt. Med fem månaders framförhållning kan det mycket väl
resultera. Ett förslag var en pjäs om bärgningen av båten de färdades med.
Därmed förklarade ordföranden mötet avslutat.

8. Nästa möte
Nästa möte med Naturvårdsrådet äger rum ons. den 6 september i form av en fältträff,
se punkt 6. Mer information och inbjudan kommer senare

Dag Fredriksson, ordförande

Per König, sekreterare

036-10 52 42

036-10 24 52

dag.fredriksson@jonkoping.se

per.konig@jonkoping.se

