M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsrådet
Tid:

2018-10-24 kl. 17.30–20.00

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Ann-Christine Brolin, Naturskyddsföreningen Jönköping
Göran Locking, LRF
Hans-Åke Antonsson, Friluftsfrämjandet
Inga-Britt Fälth, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Yvonne Hylze-Eckert, Hembygdsföreningarna
Anders Strandh, skogsförvaltare, tekniska kontoret
Dag Fredriksson, kommunekolog, stadsbyggnadskontoret (ordf/sekr)
Helen Bjurulf, kommunekolog, stadsbyggnadskontoret
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur och fritidskontoret (sekr)
Maria Taoussi, Agenda 21-samordnare, miljö- och hälsoskyddsförv.
Måns Samuelsson, miljö – och hälsoskyddsinspektör, MoH-förv.

1. Fastställande av dagordningen

Ytterligare punkter om LONA-ansökning, avsågat träd i Bankeryd samt förbättrad info vid
Bondbergets naturreservat läggs till under övriga frågor.

2. A6 Sluttningens natur, Ny fördjupad översiktsplan på gång, se bil. (Helen
Bjurulf)

Helen har gjort en utredning gällande natur- och friluftsvärdena i området. Kollegan
Martin Gustafsson, översiktsplanerare, är ansvarig för hela projektet att ta fram en
fördjupad översiktsplan för området. Golfbanan ska delvis vara kvar (18 av 27 hål skall
vara kvar enligt beslut i kommunfullmäktige). Bebyggelse är planerad i sydost på delar
av golfbanan. Man bygger i barrskogen och lämnar lövskogen. Ca 4000 bostäder,
radhus och höghus, planeras.
Det finns gamla planer på en väg genom området, men de är troligen skrinlagda.
Området ligger mitt emellan tre naturreservat, Strömsberg, Rocksjön och Bondberget.
Karaktäristiskt är de fuktstråk med bäckmiljöer som går på tvären hela vägen bort till
Ljungarum. Gå gärna in i Grönstrukturplanen och titta på området (bl a Värden och
brister i grönstrukturen). Se också värdefulla objekt i Naturvårdsprogrammet –
naturvärdena finns huvudsakligen i ravinerna som inte ska bebyggas och det norra
området av A6 där det finns många skyddsvärda träd, framför allt ekar.
Friluftsvärdena är höga genom vandring, cykling, frisbeegolf-bana etc.
Osäkerhetsfaktorer är ras och skred samt dagvatten. En stor luftledning måste flyttas
och det blir dyrt. ”Knäckfrågan” är nog framför allt dagvatten; vart ska det ta vägen, inte
minst vid kraftiga regn som skedde för fem år sedan med stora översvämningar som
följd? Utredning pågår.
Tidsplan; när den nya politiken i form av nya nämnder finns på plats efter nyår. Det är
dock fortfarande osäkert om det blir något av projektet.

3. Fortsättning på GIN, Guidningar i Naturen 2019

2018 håller på att avslutas med bland annat rödingens och öringens dag nu på söndag
28 oktober. Planering drar nu igång för 2019 års guidningar och jag vill gärna ha lite
synpunkter från er i föreningarna. Ett nytt och utvecklande koncept önskas från oss
organisatörer.
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Hur når vi ut ännu bättre? Programmet gör kommunen men varje enskild aktivitet
behöver marknadsföras – hur gör vi det? ”Facebook-event” – en del tillhör
föreningarnas programpunkter och då kanske marknadsföreningen skall komma
därifrån. Hur gör vi när ett event blir inställt? (Svampturen ställdes in pga att det var
torrt i markerna). Vissa guidningar har tvärtom fått gå i repris när de har blivit
fulltecknade, bland annat en Bauervandring i somras.
Förändringar är på gång kring ekoturism och besöksnäringen. Hur kan broschyren vara
ett avstamp för ekoturism? En workshop hölls förra veckan för att diskutera organiserat
friluftsliv på privatägda marker – populärt seminarium.
Vandringar (många föreningar arrangerar vandringar av olika slag) – kan de komma in i
programmet? Bra att börja tidigt att skicka in programpunkter – gärna januari/ februari
Broschyren skall vara ute i april, dvs till påsk.
Utvärdering gjordes ordentligt förra året – skall det göras igen? Är det viktigt med
statistik på hur många som kommit på respektive guidning, vilka som var populärast
etc? Ja det vill man gärna. Helen återkommer!

4. Pågående naturvårdsärenden (Dag Fredriksson)
a. Sammanfattning av fågelinventeringen för Rocksjön (se bilaga)
Fågellivet har förändrats sedan 2005/6 då den senaste inventeringen gjordes genom att
karaktärsfåglarna brun kärrhök, rosenfink och mindre hackspett försvunnit som
häckfåglar. Den vasslevande rörsångaren har mycket färre revir, men sävsångaren har
dubblerat sitt antal revir. Men fågellivet har kanske inte minskat: arter som ökat mycket
är t ex sothöna och gransångare och nyetablering har gjorts av taltrast, järnsparv och
grönsångare. Det kan bero på naturliga variationer då det var ett riktigt torrt år, med klart
sämre tillgång på insekter. Avsaknaden av mindre hackspett kan bero på att ytan
sumpskog (>40 ha behövs för häckning) helt enkelt är för liten och var på gränsen redan
vid inventeringen 2005/6.
b. Naturvårdsprogram och Grönstrukturplan – remiss avslutad
17 remiss-svar har inkommit. Allmänt positiva synpunkter. Inga stora förändringar, dock
synpunkter på tidsaspekter för åtgärder, att det måste äskas pengar till olika åtgärder,
fler ansvarsarter. Få synpunkter på enskilda naturvårdsobjekt. 40-50 synpunkter som
är viktiga att beakta. Planen är att förändringarna ska vara gjorda till
stadsbyggnadsnämndens decembermöte för vidare behandling i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i jan/feb. Efter antagandet ska en tryckt
förenklad sammanfattning göras. Ska också finnas på hemsidan också, förstås.
Inga Britt kommentar: Kommundelsutvecklingen har gjort mycket bra insatser i
Bankeryd – speciellt för tillgängligheten. T.ex. Kyrkvägen går genom ett grönområde –
har blivit mer tillgänglig. Ett äldreboende har haft svårt att komma ut men nu fungerar
det bra både för barn och äldre, efter att vägen har gjorts iordning. Granbäcksskogen
har fått ökat tillgänglighet genom den nya cykelvägen.
c. Ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat
Stadsbyggnadsnämnden har antagit den nya skötselplanen och nu är det sista steget
att lotsa handlingen genom kommunstyrelsen/kommunfullmäktige – ett beslut som
troligen kommer att tas redan i år. Dispensansökan om större möjligheter än
föreskrifterna medger att cykla och rida på stigar har lämnats in av kultur- och
fritidsnämnden till stadsbyggnadsnämnden som beslutar om dispenser i kommunala
naturreservat. Tanken är att det ska finnas slingor att komma tillbaka til
utgångspunkten, inte att stigarna enbart går igenom reservatet eller slutar plötsligt så
man får vända.
d. LONA-ansökningar senast 1 december
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Som vanligt kan man ansöka om LONA-projekt via kommunen senast 1 dec.
Fokusområden är naturvård och friluftsliv men även en special-LONA för våtmarker.
Man får finansiera halva projektet själv, antingen med rena pengar eller genom
avlönat/ideellt arbete. Dag koordinerar ansökningarna så kontakta honom om ni har ett
projekt på gång, dock i god tid! Kika gärna i LONA-registret, där många tips kan fås.
Själva ansökan skrivs av initiativtagaren i samråd med kommunen. Ansökan skickas
slutligen till länsstyrelsen. Bidragen kommer från Naturvårdsverket. Vi har genom åren
genomfört ett 30-tal projekt sedan 2004, antingen kommunen själv, kommun och
förening/organisation i samverkan eller enbart organisation/förening. De har genom
åren varit mycket betydelsefulla för naturvård och friluftsliv i kommunen och
överhuvudtaget i Sverige. Sex projekt pågår just nu, bland annat en förstudie till
restaurering av Konungsö mosse där en konsult just nu fått ett stort uppdrag att titta på
det. Ett förslag till projekt var ”Skoläcken” – ett spännande koncept som Sportfiskarna
vill driva. Dock är det inte helt färdigutvecklat så det får bli nästa ansökan.
Sportfiskarna har nyligen etablerat ett regionalkontor i Jönköping.

5. Skogsskötselfrågor (Anders Strandh)

Anders redovisade några olika åtgärder som gjorts eller ska göras i de kommunala
skogarna (se bilaga).

6. Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Inga synpunkter på föregående protokoll.

7. Övriga frågor
a. Frånvarande föreningar

Gränna skogsgrupp, Jägarförbundet, Jönköpings Fågelklubb, STF,
Naturskyddsföreningen Gränna-Huskvarna.
b. Avsågat träd vid Målskog, Bankeryd
Magnus Thorell påpekar att en ask blivit märkligt avsågad och inte kommer att
klara sig utan bli en högstubbe. Varför? Det är på kommunal mark vid infarten till
Målskog och det är det första trädet i en ensidig allé med grova ekar, förutom
denna ask. Anders ska ta reda på varför det blivit så.
c. Förbättra info vid Bondbergets naturreservat
Entréerna mot reservatet vill Friluftsfrämjandet uppdatera och även skapa nya
skyltar till exempel från Kungsängen, där många människor flyttat in.

8. Nästa möte

Nästa möte är den 5 december.
Vi tackar Anders Strandh, vid hans sista möte med naturvårdsrådet, för mångårig
medverkan och bra redovisningar av skogsskötselåtgärder genom åren!
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag Fredriksson, ordf./sekr.

Lisa Bergström, sekr.

036-10 52 42

036-10 54 54

dag.fredriksson@jonkoping.se

lisa.bergstrom2@jonkoping.se

