M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsrådet
Tid:

2017-12-06 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Yvonne Hylze-Eckert, Hembygdsföreningarna
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Inga-Britt Fälth, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Pia Larsson, Naturskyddsföreningen Jönköping
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/ Rocksjögruppen
Göran Locking, LRF
Ann-Christine Brolin, Naturskyddsföreningen Jönköping
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Helen Bjurulf, Stadsbyggnadskontoret
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Jenny Jansson, Tekniska kontoret
Anna Fogelberg, Tekniska kontoret
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Annica Magnusson, Jönköpings kommun (sekreterare)

1. Fastställande av dagordningen
Punkt 6 a-d utgår från dagens möte.
Tillägg under övrigt: info om Pojkadammen (Prostkvarnsdammen), info om möte på
länsstyrelsen angående invasiva arter.

2. Guidningar i naturen (Helen Bjurulf)
Formatet på denna broschyr har nu funnits i 10 år. Tanken var nytt koncept för 2017 och
man har under året jobbat med frågeställningar huruvida den ska förändras eller ej. I
detta arbete har det framkommit att destination Jönköping kör ett spår med mer
turistaktiviteter som medför att besökaren stannar flera dagar och köper ett helt paket
medan kommunen kör spåret med att erbjuda främst kommuninvånare guidningar och
event som pågår under maximalt en dag.
Nu tas en sammanställning fram över de 10 år som formatet funnits. Frågan är vad
föreningslivet vill få fram av det material som finns. Exempel på det som hittills tagits
fram ur det material som finns är följande:
• Antal programpunkter per år – ca 80 st
• Antalet besökare på samtliga evenemang – ca 5000 per år
• Genomsnittsantalet personer på guidningar – ca 25-30 st
• Antalet besökare på röttledagen, rödingens dag mm – ca 3000 st
Frågeställningar till föreningarna:
• Nytt namn? Representanterna från föreningarna tyckte på mötet att namnet är
bra och att vi fortsätter med det
• Beställningsguider – hur hanterar vi detta? Kommunen får ca 5 förfrågningar per
år så ingen stor fråga. Kommunen är inte någon guideverksamhet men
eftersöker dit man kan hänvisa dessa frågor. Destination Jönköping är den aktör
som ska ta denna boll.
• Brist på yngre guider – hur hanterar vi detta? Samarbete/fråga på högskolan om
det finns intresse där.
• Lokal marknadsföring för enskilda programpunkter – hur gör vi detta?
Pappersaffischer som sätts upp lokalt känns inte nödvändigt. Sociala medier och
lokaltidning är det som förespråkas.
Förslag från föreningarna är att samordna sin information på redan etablerade forum, ett
exempel som nämndes är språkcaféer för nysvenskar.
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3. A. LONA 2018 – så här blev det
5 projekt har kommunen sökt för
• Förstudie restaurering av Konungsö mosse.
Här finns stora naturvärden redan idag men delar av mossen är mycket
påverkade av dikning och torvtäkt. Det som tas fram i förstudien är på vilket sätt
och i vilka områden man skulle kunna få bästa möjliga nytta genom olika
åtgärder.
Innehåll och förutsättningar
- Konsekvenser – både för mossen och kringliggande mark
- Ekonomiskt försvarbart att fortsätta bryta i redan uppbrutna områden?
- Naturvärden
- Växthusgaser
• Mera friluftsliv
Fokus Östra Vätterbranterna men även andra delar av kommunen. Ta fram
material, info, kommunikation, konferens mm.
• Kontinuitetsskog i Östra Vätterbranterna
Få tillbaka betad skog med utgångspunkt var det har funnits tidigare samt hitta
nya områden.
• Lokal övervakningsstation för fladdermöss i Taberg inom program BATlife
Lokala övervakningsstationer för en nationell studie. Kartlägga flyttmönster
såsom flyttvägar de tar och när de flyttar.
• OUT Jönköping – den urbana portalen
Tillfälligt natur- och kulturrum i kvarteret Ödlan (Södra Munksjöområdet)
Besked om huruvida projekten bifalls och LONA-medel beviljas kommer i februari-mars
2018.

B. Ekosystemtjänster i Jönköpings kommun – resultat (Dag Fredriksson)
Ekosystemtjänster är naturens gratistjänster för oss människor. Det rör sig om en
rad olika ekosystemtjänster som Dag visade, till exempel för den gröna
infrastrukturen och den biologiska mångfalden (grunden för alla ekosystemtjänster)
habitatnätverk för ädellövträd, ängs- och betesmarker, våtmarker och
barrskogsområden. Reglerande ekosystemtjänster som bullerdämpning,
temperaturreglering, upptag av föroreningar, vattenrening etc samt kulturella
ekosystemtjänster som närhet till badplats, promenader, blomning och sist men inte
minst friluftsaktiviteter. Naturkonsulten Calluna har gjort denna analys. Den är inte
helt klar ännu.
Fokus har legat på tätorterna Jönköping och Huskvarna. Uppdraget har varit att
kartlägga ekosystemtjänsterna och grön infrastruktur och ska redovisas i skriftlig
rapport och kartlager i form av GIS (Geografiska Informations System) – skikt samt
ett verktyg för att integrera ekosystemtjänster i planeringsarbetet på kommunen.
Det finns i rapporten förslag på bland annat vad man kan göra för åtgärder där det
saknas biologisk mångfald.

4. Skogsskötselfrågor (Jenny Jansson)
Trädärenden och skogsskötsel inom detaljplanerat område presenterade Jenny.
Kättilstorp: Röjning längs Tabergsån
Hovslätt och Grästorp: gallra och frilägga för större träd vid Kullen, röjning av sly vid
Ringarna, längs motionsslingan samt i skolskogen.
Norrahammar: röjning vid tomter
Råslätt: röja vid Ljungarumsskolan samt restaurera motionsslingan.

5. Föregående protokoll
Inget att anmärka

6. Övriga frågor
a. Exploatering på åkermark
Skjuts upp till nästa möte då den som väckt frågan inte var närvarande
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b. Stadsparksvallen
Skjuts upp till nästa möte då den som väckt frågan inte var närvarande

c. Huskvarnabergen
Skjuts upp till nästa möte då den som väckt frågan inte var närvarande

d. Invasiva arter
Skjuts upp till nästa möte då den som väckt frågan inte var närvarande

e. Frånvarande föreningar
Friluftsfrämjandet
Fältbiologerna
Jönköpings Fågelklubb
Naturskyddsföreningen Huskvarna – Gränna
STF
Svenska Jägarförbundet

f.

Pojkadammen
kallas även Prostkvarnsdammen. Denna grävs nu ur för att rensas. Alar tas ner
för att komma åt. Senast man rensade denna damm är för ca 20 år sedan.
Länsstyrelsen ska vara underrättad och meddelat att det är ok utan tillstånd.

g. Attarpsdammen
Omlöpet repareras nu. Maskiner finns på plats och information har satts upp på
platsen. Omlöpet kommer se ut som det gjorde innan efter att arbetet är
färdigställt.

7. Nästa möte och mötets avslutande
Bifogat till protokollet skickar Dag ut mötesdagar för 2018. Antalet blir sju som tidigare,
varav ett fältmöte. Ett önskemål från deltagarna är att ett möte ska hållas på Rosenlunds
herrgård.
Ordföranden 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

SAMMANTRÄDESDAGAR
FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS
NATURVÅRDSRÅD 2018
Plats: Jönköpings kommun, Juneporten, Hoven, rum Tripp om inget annat anges
Tid: Onsdag kl. 17:30. Fika från kl.17:00

Mötesdagar:
7 februari
4 april (Rekommendation av mottagare av Naturvårdspris)
30 maj (fältmöte med inbjudna politiker – plats bestäms senare)
12 september
24 oktober
5 december

Utter. Foto Kenneth Johansson, Skillingaryd.

