M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsrådet
Tid:

2016-12-14 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Pia Larsson, Naturskyddsföreningen Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Annica Magnusson, Miljö- och hälsoskyddskontoret (sekreterare)
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
(sekreterare)
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Lisa Bergström, Kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Lind, Destination Jönköping
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)

1. Fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

2. Kanotpaddling i Rocksjön

Johan Lind och Lisa Bergström ger en bakgrund till dispensansökan för paddling i
Rocksjön. Man vill att det ska vara tillåtet att paddla för friluftslivet hela eller delar av den
tid det idag är förbjudet, första april till sista september, alltså halva året.
Pia Larsson redovisar naturskyddsföreningens tre kretsars synpunkt på dispensen.
Sedan -67 har föreningar i kommunen velat ha skyddat område, naturreservat och det
blev klart 2010. Hon redovisar 4 punkter som föreningarna motsatt sig i området kring
Rocksjön. De är rädda för att våtmarkerna kommer att regleras och torka ut om det blir
mer exploaterat.
Dag säger att ärendet kommer till stadsbyggnadsnämnden i januari eller februari 2017.
Troligen blir förslaget att lämna visst utrymme för ledarledd paddling i Simsholmskanalen
och Rocksjöån efter den för fågelhäckningen känsliga perioden 1/4 – 15/7.
(Anm. Vi har senare kunnat konstatera att en generell dispens inte kan ges utan
förslaget kommer enbart att riktas till de två ansökande företagen./Dag)

3. Föregående protokoll
Inga synpunkter

4. Skogsskötsel
Inget nytt.

5. Naturvårdsavtal Lillån Bankeryd

Jenny Kanerva Ericsson informerar om att ett naturvårdsavtal längs en sträcka på ca 3
km längs Lillån i Bankeryd är på gång. Medel har sökts via LONA och resterande 50 %
är ordnade. Avtalet ska säkra en skyddszon längs vattendraget.

6. Övriga frågor
a. Rishögar som uppstår vid skötsel av skogar och parker

Vid skogsskötsel får det i de flesta fall ligga kvar men flisas ibland. Vid
parkskötsel flisas det alltid. Det går till så att det först får ligga och torka för att
sedan flisas och eldas på kraftvärmeverket under framförallt den kalla säsongen.
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b. Solceller på busskurer

Idén om att t ex ha solceller på busskurer för att driva belysningen har tagits upp
vid tidigare naturvårdsråd. Man undrar nu vad som händer med den frågan. Den
person på tekniska kontoret som tidigare jobbat med solceller har gått i pension
och man vet inte om någon tagit över frågan.

c. Konstgräs

Information kommer senare det inte finns så mycket nytt just nu. Det var ett
nationellt möte angående konstgräs i Stockholm under nov med en deltagare
från kultur- och fritidsförvaltningen från kommunen. Frågan är politiskt och
medialt intressant, och kommer att fortsätta vara det när Naturvårdsverket och
IVL släpper sina resultat kring mikroplaster i vår.

d. Naturreservatet vid Häggeberg

Ärendet skickades upp i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige efter att
stadsbyggnadsnämnden godkänt handlingen. Det uppdagades dock att tekniska
nämnden, som företräder kommunen som markägare, inte yttrat sig och då
remitterades det tillbaka till tekniska nämnden. Det fanns dock en
tjänsteskrivelse från tekniska kontoret som i stort var positiv till reservatet, dock
med vissa förbehåll om innehållet i skötselplanen.

e. Naturkartan

Det finns vykort framtagna som talar om att Jönköping finns med på denna
digitala karta.

7. Nästa möte och mötets avslutande
Förslag på datum för möten 2017 skickas med minnesanteckningarna från detta möte.
Fortsätter med 7 möten/år.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
God Jul och Gott Nytt år!

Dag Fredriksson, ordförande

Jenny Kanerva Eriksson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 55

dag.fredriksson@jonkoping.se

jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

