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Naturvårdsrådet
Tid:
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Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Yvonne Hylze-Eckert, Hembygdsföreningen
Magnus Thorell, Botaniska sällskapet
Inga-Britt Fälth, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen Bankeryd
Pia Larsson, Naturskyddsföreningen Jönköping
Magdalena Hellstedt, Naturskyddsföreningen Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/ Rocksjögruppen
Hans Holmberg, Svenska turistföreningen
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret (sekreterare)
Lisa Bergström, Kultur- och fritidsförvaltningen

1. Fastställande av dagordningen
Tillägg under övrigt: bygga bostäder på åkermark, stadsparksvallen, Huskvarnabergen,
invasiva arter och Tabergsån.

2. Plan för friluftsliv 2018-2023 (Lisa Bergström)
Plan för friluftsliv kommer att bli digital och kommer inte att tryckas upp. Den är nu ute på
remiss i de olika nämnderna. Förhoppningsvis kan den tas i KF runt årsskiftet.

3. Skogsskötselfrågor (Anders Strandh)
- Grangallring är gjord i Tenhult.
- Gallring för ek är gjord i Vattenledningsområdet. Virket är bortkört, ris blir kvar för
näringsbalans och för att användas som armering för att undvika körskador. Förslag på
att det sätts upp infoskyltar om varför man huggit ner träd i gallringsområden.
- Gallring runt kraftvärmeverket är gjord.
- Flygplatsen utvidgas, exploateringsröjning är gjord.
- Naturvårdsgallring vid Stensholm och nyckelbiotopvård görs nu.
- Exploateringsröjning sker söder om Åsasjön.
- Eknyckelbiotopvård mellan Lerhagen och Björneberg.
- Nedhuggning av invasiv silvergran och frihuggning av ek i Granbäck. Det varierar hur
mycket som frihuggs för att få en variation.
- Decimering av gran till fördel för ek och tall i Häggeberg.
- Frihuggning av ek på två områden vid Ryhov. Mycket lämnas som död ved.
- Ljushuggning kring ekar och utsikt i Bankeryd mot Trånghalla.
- I Bankeryd-Målskog kommer man främja en variationsrik och artrik skog.
- Röjning kring Ekhagens fotbollsplaner.
- Röjning inför VA-dragning i Ulvstorpsområdet kommer göras.
- Gallring av tallungskog vid Bankeryds f.d. soptipp.
- Röjning och gallring på Smedstorpshöjden i Huskvarnabergens naturreservat, gran tas
bort.
- Gallring av unga och medelålders tallbestånd väster om Axamosjön.
- Röjning kring husen vid Hulukvarn fritidsområde.
- Röjning och gallring i Hovslätt.
- Gallring och slutavverkning (1 ha) vid Bondberget nedåt Åkarp.
- Kontinuitetshuggning mellan Hallby och Samset.
- Exploateringsröjning vid Råslätt vid Transab och Arla.
För mer info se tidigare utskickad plan.
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4. Ekosystemtjänster i Jönköpings kommun – resultat (Dag Fredriksson)
Detta skjuts upp till nästa möte pga. tidsbrist och att resultaten inte är helt klara.

5. Pågående naturvårdsärenden
a. Rocksjön – ny stigdragning – dispens
Man kommer att förlänga stigen så den går längs ån vid Ica Maxi istället för att
man ska behöva gå upp vid JRAB och Ica Maxi. Två informationstavlor kommer
att sättas upp vid stigen. Dispensansökan från TK håller på att behandlas.

b. Kommunala naturreservat – dagsläget
Det har inte tagits några beslut om Häggeberg och Granbäck i KS ännu. Dag
påminner KS om detta via sina chefer och stadsbyggnadsnämndens ordförande.
Det LONA-projekt som pågått skulle varit färdigt nu med broschyrer, stigar och
infoskyltar mm.

c. LONA 2018 – förslag till projekt
Förslag är bland annat
a. Skogsbeten i Biosfärområde Östra Vätterbranterna
b. Förstudie till restaurering av en högmosse – Konungsö mosse
c. Mera friluftsliv - utveckling av naturguidning och friluftsliv, företrädesvis i
Biosfärområde Östra Vätterbranterna men även i andra delar av kommunen.
Finns det fler förslag?

d. Ansvarsmiljöer, ansvarsarter och invasiva arter – inspel inför att
behandla frågan i Naturvårdsprogrammet
I stort ser det ut som i förra programmet, men med vissa justeringar. T ex läggs
rikkärr och sandmiljöer till som ansvarsmiljöer. Eventuellt kommer man att
plocka bort ”anonyma” arter som få ser eller känner igen, typ luden bandmossa
och strimmig hjorttryffel. Nya arter föreslås, såsom sandödla, svampen trollhand,
höstspira, skalbagen reliktbock, laven småfruktigt blågryn och trubbig
rävssvansmossa. Förslag till fler arter kommer upp på mötet, så som
sumpkaparspindel, någon trollslända eller kanske större kärrspindel?
Programmet kommer ut på remiss digitalt, enligt planen i februari-mars 2018.

6. Föregående protokoll
Inget att anmärka

7. Övriga frågor
a. Tabergsån, tillgängliggöra
Förslag på att tillgängliggöra området kring Tabergsåns utlopp med spång eller
liknande. Mötet positiva till idén.

b. Bygga bostäder på åkermark
Skjuts upp till nästa möte

c. Stadsparksvallen
Skjuts upp till nästa möte

d. Huskvarnabergen
Skjuts upp till nästa möte

e. Invasiva arter
Skjuts upp till nästa möte

8. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är den 6/12. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Dag Fredriksson, ordförande

Jenny Kanerva Eriksson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 55

dag.fredriksson@jonkoping.se jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

