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Naturvårdsrådet
Tid:

2018-02-07 kl. 17.30–20.00

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Emma Hultman, LRF
Magnus Thorell, Botaniska sällskapet
Inga-Britt Fälth, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Pia Larsson, Naturskyddsföreningen Jönköping
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/ Rocksjögruppen
Hans Holmberg, STF
Ann-Christine Brolin, Naturskyddsföreningen Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Lisa Bergström, Kultur och Fritidskontoret
Åsa Lindblom, Stadsbyggnadskontoret
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Annica Magnusson, Jönköpings kommun (sekreterare)

1. Fastställande av dagordningen
Ytterligare punkter lagts till sedan utskicket. Punkt 6-11 är nya

2. Ny grönstrukturplan (Åsa Lindblom, översiktsplanerare)
En ny grönstrukturplan tas nu fram tillsammans med naturvårdsprogrammet som också
uppdateras. Presentationen bifogas anteckningarna.
Varför görs arbetet? Det är viktigt med gröna områden i urbana områden och ett led i att
värna, använda sig av och uppmärksamma ekosystemtjänsterna (naturens
gratistjänster).
Gröna områden förser oss med en rad ekosystemtjänster och är bland annat bra för
temperaturreglering, pollinering, renare luft, trevligt, sänka stress och blodtryck, ta hand
om vatten, vattenrening mm.
Idag finns äldre grönstrukturplaner för Jönköping, Huskvarna och Bankeryd samt en
nyare för omvandlingsområdet Södra Munksjön. Den nya grönstrukturplanen gäller alla
kommunens tätorter och kommer att vara mer översiktlig. Man arbetar med samtliga
tätorter i kommunen och områden ca 1 km runt om dessa.
Planen ska bland annat användas som ett underlag till planering i kommunen.
Avgränsning:
• Klimatanpassning
• Kulturhistoria
• Stadsbyggnads element
• Biologisk infrastruktur
• Sociala värden
Flera olika underlag ligger till grund för planen, bland annat dessa:
• Ekosystemtjänster
• Sociotopinventering
• Min gröna plats (enkät – länk finns på kommunens hemsida)
• Enkät till skolor och förskolor
• Strategiska översvämningsytor
• Enkät och workshop HSO
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Slutresultatet blir att man redovisar gröna stråk och länkar där det pekas ut särskilt
värdefulla områden. Mål, strategier, åtgärder och underlag presenteras. Planen kommer
att vara digital liksom Naturvårdsprogrammet och skickas ut på remiss under våren
2018.
Idag har man landat i 4 mål och 9 strategier men det kan förändras tills remissen
kommer.
Diskussion och kommentarer efter föredraget:
Gröna stråk är viktiga och det gruppen önskar är att man bevarar och även förbättrar
dessa. Skötselplaner och utvecklingsplaner tas fram i nästa steg då denna plan är
övergripande. Planen anses vara en bra grund för avvägning vid exploatering.
Dag Fredriksson nämnde att i och kring tätorterna finns en stor del av den bevarade
biologiska mångfalden genom att det finns en mängd äldre träd, naturliga skogmiljöer,
friluftsområden men även brant- och bergsmiljöer etc. Ute i landskapet har gamla lokaler
ofta försvunnit då landskapet i allmänhet är mer rationellt brukat av areella näringar som
skogsbruk och jordbruk, men hotade arter har kunnat bevaras som isolerade öar inne i
staden.
När den nya planen antas kommer befintliga planer att upphävas.

3. Skogsskötselfrågor (Anders Strandh)
Ny stig ska grusas upp och iordningsställas från befintlig gc-väg vid RV40 till Ekhagens
bollplaner, via foten av Järabacken

4. Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Inget att anmärka på.

5. Övriga frågor
a. Exploatering på åkermark (Bengt Ohlsson)
I framtiden kommer jordbruksmark att behövas för vår matproduktion.
Kommunen exploaterar mycket av denna mark. Man säger politiskt att marken
ska värnas – ändå bebyggs den. Det finns en ny utredning benämnd
Jordbruksmarkens värden – varför används inte den fullt ut ännu?
Åsa Lindblom: Utredningen används när detaljplaner tas fram – hur det
tillvaratas och får genomslag kan vi inte svara på idag. Riktlinjer är inte
framtagna ännu men arbetet är i gång. Utredningen ”förminskar” också
åkermarkens värden och det beror på att man inte kan sätta pengar på många
av värdena, som jordbildning, biologisk mångfald, frilufts- och kulturvärden.
Regional livsmedelsstrategi är en remiss som finns ute nu på länsstyrelsens
hemsida för den som är intresserad att läsa mer i frågan.

b. Stadsparksvallen (Bengt Ohlsson)
Insändare i JP idag 7/2 där det står att ny arena blir på Stadsparksvallen. Ingen
ny info finns från kommunen.
Dag Fredriksson: kommunen och framför allt tekniska kontorets Park och Skog
inväntar ett definitivt politiskt beslut om var en arena verkligen ska byggas och
om Stadsparksvallens ev. förändring/utbyggnad. Tekniska kontoret har gjort en
ny utvecklingsplan för Stadsparken som de ska sätta igång i vår, bland annat en
ny entré från Dunkehallavägen.

c. Huskvarnabergen (Bengt Ohlsson)
Det sker exploatering i naturreservatet av bland annat nya MTB-cykelvägar. Det
finns utpekade spår enligt den dispens som man har. Efterlevnaden ifrågasattes
och då krävs tillsyn som man är medveten om från länsstyrelsens sida är
undersatt.

d. Invasiva arter (Bengt Ohlsson)
Vilka åtgärder avses göras för dessa arter? Det finns ett stort antal invasiva arter
och från Länsstyrelsen vill man särskilt veta mer om 4 arter som listats exkl.
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signalkräftan. Naturvårdsverket ska ta fram en förordning under 2018 och
länsstyrelsen väntar in denna.
Frågan kommer att tas upp i det nya kommunala naturvårdsprogrammet.

6. Naturvårdspris och miljöpris
Frågan ställdes när och om prisernas värde ska ses över. Det finns rekommendationer
att en prissumma ska finnas, för att få upp statusen och intresset för priset. Ett förslag är
att skriva in till KF och inkomma med synpunkter via ett medborgarförslag som då
kommer att behandlas.
Ni är välkomna att nominera era kandidater, dock senast 31 mars! På nästa möte den 4
april ska Naturvårdsrådet rekommendera en pristagare.

7. Politikerutfrågning under våren
Det finns intresse från Naturvårdsrådets representanter att ett sådant initiativ tas.
Det bör vara före valet med inriktningen att få veta vilka ambitioner de olika partierna har
i dessa frågor.
Efter valet vore det önskvärt med ytterligare en träff där man träffar de politiker som ska
jobba med dessa frågor.
Dag bjuder in till detta möte. Det möte Naturvårdsrådet har bokat utöver fältmötet är
nästa möte, den 4 april, så det görs en inbjudan till politiska politiker till det datumet.

8. Fältmöte 30/5
Förslag är Dumme mosse med den nya handikappanpassade leden varav 1100 meter är
gammal spång och 400 meter är ny spång.. En rundtur med info om projektet med
tillgänglighet bland annat samt även info om LONA-projektet Förstudie till restaurering av
Konungsö Mosse.
Rundturen är på ca 4,6 km.

9. Naturreservatet Erstadskärret på Visingsö
Magnus Thorell visade bilder från 1994, 2002 och 2017. Där visades sällsynta arter som
havssäv som nu är borta på grund av restaurering av kärret. Varför tar inte
Länsstyrelsen hänsyn till dessa vid förvaltningen av reservatet? Magnus hoppas och tror
att dessa sällsynta arter kan etablera sig igen. Kommunen tar upp frågan med
Länsstyrelsen vid tillfälle.

10. Mikroplaster och konstgräs
Hur sköts detta i kommunen?
Annica Magnusson tar med frågan och redovisar vid nästa möte.

11. Frånvarande föreningar
Jönköpings Fågelklubb, Svenska Jägareförbundet, Hembygdsföreningarna,
Friluftsfrämjandet

12. Nästa möte
Nästa möte är den 4 april
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag Fredriksson, ordförande

Annica Magnusson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 54

dag.fredriksson@jonkoping.se

annica.magnusson@jonkoping.se

