Sammanställning av naturvärden och rekreationsvärden vid Jordbrovallen
i detaljplanen för fotbollsarena på del av Torpa 2:1
områden för naturvärden

värde

livsmiljöer, struktur och arter

referens

värdefull natur

Tabergsån från Munksjön till Lillån i Råslätt,
NVP objekt 31:016

grön infrastrukturför biologisk mångfald, Tabergsån är
särskilt värdefullt för fiske och naturvård på nationell och
regional nivå, god ekologisk status, Vättern med tillföden är
ansvarsmiljöer i kommunens naturvårdsarbete, objekt
31:016 är klass 2-objekt*

lugnflytande vattendrag omgiven av strandskog och
videkärr, vandring för öring (LC), flodnejonöga (EU, LC),
harr (LC) och utter (EU, NT, A), födosökplats för
kungfiskare (EU, VU, A)

inv, viss, nvp,
arthab, öp, förv

värdefull natur

Prästkäret och Tabergsåns utlopp,
NVP objekt 31:003

grön infrastruktur för biologisk mångfald, nyckelbiotop,
ursprunglig flora för trakten, objekt 31:003 är klass 2objekt*

strandskog och videkärr med olika arter salix och död ved,
återkommande översvämningar för variation i strukturen,
springkorn (LC, S), mindre hackspett (NT, A)
inv, nbi, öp, nvp

värdefull natur

Skyddsvärda träd i Gräshagen och Tokarp,
NVP objekt 21:003

nyckelbiotop jätteträd ek och spärrgrenig tall, biologiskt
kulturarv, ek- och tallmiljöer tillhör ansvarsmiljöer i
kommunens naturvårdsarbete

solexponerad jätteträd ek och spärrgrenig tall, brun nållav
(LC, S)
nbi, träd, nvp

områden för rekreation och friluftsliv

kvaliteter**

aktivitet, strukturer

referens

lek, blomning, utblick

en sydvänd sluttning och fin plats att stanna upp,
lek sommar och vinter, vy söderut över öppen mark,
genväg för fotgängare

soc

soc

inv, soc

rekreation

Sluttningen till Jordbrovallen och
Åbackgatans lekplats

rekreation

Tabergsån Gräshagen

natur- och vattenupplevelse, båtliv, promenad, sportfiske

kanotled och sportfiske i en vildmarksliknande natur, stig
för fotgängare vid våtmarkens västra kant, broar och
bryggor ger vy över vatten och en sikt in i "vildmarken"

rekreation

Banvallen vid Jordbron

promenad, gatusport

friluftsstråk natur, gångcykelväg med svag jämn lutning,
tillägg värde i kulturhistoriskt sammanhang

referens
arthab
förv
inv
nbi
nvp
soc
träd
viss
öp

underlag
Artskyddsförordningen, SFS 2007:845
artbeteckningar
Remissversion av förvaltningsplan fisk och fiske Vättern, Vättervårdsförbundet 2017
EU ingår i art- och habitat direktivet
Inventering av natur- och rekreationsvärden vid Munksjön, Jönköpings kommun 2008-10-31
A Ansvarsart i kommunens naturvårdsarbete
Geosecma nyckelbiotoper
LC Livskraftig (Least Concerned)
Naturvårdsprogram i Jönköpings kommun, 2009 och Geosecma naturvårdsprogram
NT Nära Hotad (Near Threatened)
Geosecma Grönstrukturplan ytor, **sociotopsinventering
VU Sårbar (Vulnerable)
Geosecma skyddsvärda träd, Jordbrovallens naturvärdesträd Pro Natura 2016
S signalart och indikatorart
VISS, vatteninformationssystem Sverige
Stadsbyggnadskontoret, 2017-05-31
Antagandeversion av digital översiktsplan i Jönköpings kommun 2016, * klass 1-2 objekt ska undantas från exploatering
Helen Bjurulf, kommunekolog

