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Hans Holmberg, STF
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Katarina Bröms, Stadsbyggnadskontoret
Gunnel Holmberg, Stadsbyggnadskontoret
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Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Annica Magnusson, Jönköpings kommun (sekreterare)

1. Mötet öppnas
Katarina Bröms hälsar välkomna till detta möte som till största delen kommer att handla
om inbjudna partiers ställningstagande till de gröna frågorna i kommunen.
En presentationsrunda görs

2. Frågestund (samtliga partier som representeras vid mötet)
Dag introducerar frågestunden. 1 representant från varje parti svarar på frågor och
presenterar även sin syn på frågor som är intressanta för Naturvårdsgruppen. 6 av 8
partier i kommunen är med vid mötet. Först en presentation av varje parti.
SD: Har en grön linje som värnar bevarande mer än nyskapande.
Åkermarken värnas.
Parker – bevara och förnya på naturligt sätt, inga konstgjorda material i dessa miljöer.
Friluftsliv/rekreation – i vissa områden ska död ved få ligga. I andra strövområden ska
det hållas iordning å ”städas” mer.
Motståndare till Gruvan i Norra Kärr, anser att Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är
dålig. Dagbrott innebär alltid ett ingrepp i miljön och kan innebära skador för hundratals
eller tusentals år.
Nedskräpning är ett stort problem, inte minst för tama och vilda djur – kampanjer och att
använda befintlig lagstiftning kan vara ett sätt att få upp frågan.
L: Skydda, värna och förvalta specifika livsmiljöer för svenska djur och växter.
Vill bygga samhällen och inte enbart bostäder.
Kommunala naturvärdesklassningar bör följa svensk standard.
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Naturreservat i kommunen – RV40 går genom naturreservatet Dumme Mosse – det är
ett problem. Tänk därför till innan framtida motorväg och höghastighetsbana byggs – det
är bättre om infrastrukturen läggs söder om Dumme mosse. John Bauerparken ska in i
Rocksjöns naturreservat. Vattenledningsparken bör bli naturreservat.
Bevara och utveckla – Östra Vätterbranterna, Gränna bör ej exploateras norrut på
åkermarken, ej heller Skärstadalen runt Drättinge och Lyckås.
För Visingsö behövs det tas fram en fördjupad översiktsplan.
Tjärnarna vid Taberg har intressant fauna, flora och hydrogeologi. De bör värnas.
Bevara och utveckla Oset i Huskvarna. Bygg inte på Sannaängen.
Klimatförändringar – orsakas tillstörsta delen av människan och medför problem med
invasiva arter och sjukdomar på skogen.
Våtmarker – högmossar finns bra exempel på i kommunen, vi behöver värna
våtmarkerna mer.
Öppna landskap / jordbruksmark behöver bevaras.
Tätortsnära skogar har stor betydelse för skolskogar och rekreation. Använd blädning vid
skötsel och utveckla lövskogskaraktären på Bondberget.
Grönytor bör bevaras och behöver bli fler och sammanhängande. Mer alléer i tätorterna.
C: Naturvårdsfrågor hänger samman med klimatet. Klimatanpassningsprogrammet för
kommunen är viktigt och revideras nu.
Skogen – det behövs förstärkta skyddsåtgärder i kommens skogar.
Trafikmiljön kommer man arbeta med. Flytta E4:an från tätorten, skulle medföra bättre
luft och mer parker.
Anlägg bostäder och nya grönområden.
Kommunala naturreservat – mycket positiva till detta.
Åkermarkens värden – initiativtagare till detta
Träd – varde nedtaget trä behöver minst ett nytt inom dp-område
Vatten – Vättern bör bli nationalpark eller riksintresse. E4:an – vad kan hända och vad
blir konsekvenserna. Risk för olyckor.
Munksjön – en sanering är de positiva till.
Solenergi och vindkraft är bra.
Nej till gruva i Norra Kärr.
Stadsträdgårdsmästare behövs i kommunen.
Kommunen bör ge mer stöd till civilsamhället och dess ideella organisationer.
V: Att tjänsten stadsarkitekt blivit tillsatt har de varit drivande i.
Rocksjön och Munksjön är viktiga inslag i staden. Dock är inte förnyelsen runt Munksjön
så bra, för tät och för lite grönområden.
Gröna ytor såsom parker och koloniområden i centrala delarna är frågor de driver.
Kollektivtrafiken måste utvecklas och behöver öka – bil och flyg behöver minska.
Biogas ska kommunen ha.
Många partier säger sig vara gröna men är det ej i praktiken.
Åkermarken behöver bevaras och här behövs en skärpning.
Parker och ängar mm behövs liksom vandringsleder och cykelleder, bland annat till
Ulricehamn.
Nej till gruva i Norra Kärr. V var ensamma att driva frågan i början. Vi har dock begränsat
inflytande men frågan drivs från V även nationellt av bland annat Jonas Sjöstedt.
Vättern – försöker driva frågor som berör sjön även på nationell nivå.
Den biologiska mångfalden är viktig – det sker för mycket nedhuggning av träd i
tätorterna. Insektslivet påverkas också i stor grad av att träd försvinner.
Miljöorganisationer är pådrivande i frågorna, men även politiker måste agera.
”För ett grönare och rödare Jönköping”
S: Människan är utgångspunkt i dessa frågor. Jag är själv aktiv i Friluftsfrämjandet
Öxnegården och stödjande medlem i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
I det kommunalpolitiska programmet utgår vi från Brundtlandskommissionens devis att
arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den socila dimensionen är idag
den som tar mest stryk.
Tillgång till parker och grönområden i staden eller naturreservat strax utanför tätorten är
viktigt.
Positiva till naturreservat i kommunen. Två är på gång: skogar i Häggeberg och
Kaxholmen.
Alla frågor måste vägas in vid planering.
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Vättern ska vara nationalpark eller riksintresse.
Nej till gruva i Norra Kärr.
Viktigt att man förstår att det i alla frågor finns konflikter mellan olika intressen
M: Medvetandehet och intresse för gröna frågor. Gröna stråk genom staden och ett
renare och klarar och blåare vatten.
Frågestund:
LRF – Emma Hultman är mycket positiv till att frågan om exploatering av
jordbruksmark tas upp av många partier. Men hur ser S och M på åkermarkens
värde?
S – säger nej till exploatering på denna typ av mark i vissa fall
M – personlig åsikt att det är viktigt att vi värnar åkermarken
V – stor efterfrågan på mark. Viktigt att sätta ner foten. En bra idé som MP fört fram är
att bygga nya städer utanför de befintliga tätorterna.
SD – det är inte bara bostäder och industrimark som kräver åkermark. E4:an och
höghastighetsbanan kommer också kräva denna typ av mark om det byggs. Vi behöver
fundera på hur vi vill leva. Ska det alltid vara centralorten Jönköping som ska växa eller
finns det andra delar av kommunen som kan växa?
Slutsatsen är att alla närvarande partier är emot eller vill vara mycket restriktiva mot att
bygga på jordbruksmark.
Naturskyddsföreningen – Hur är egentligen framförhållningen – det finns en
massa skogsmark – köps dessa in för att man ska exploatera eller är det bara
åkermark som gäller, ett annat exempel är förorenad mark?
C – tittar på olika typer av mark som kan exploateras – inte bara åkermark.
Katarina Bröms – I ÖP:n finns områden där kommunen anser det är ok att bygga och
även där det ej är ok att bygga. Viss åkermark är med i detta dokument. 70 % av
exploateringen ska dock vara förtätning.
Dag – Det är ett långsiktigt arbete att sluta att bygga på jordbruksmark då
översiktsplanen, som vann laga kraft så sent som 2016, tillåter viss byggnation.
L – Vi kan inte bygga var som helst på grund av rasrisker mm. Det finns flytande
bostäder i t.ex. Kalmar – men de torde inte passa här i kommunen.
LRF – Politiker måste visa att man menar allvar även där planen är sedan länge att
bebygga. Sätt ner foten och säg nej. Gör om och gör rätt.
Gränna skogsgrupp – Oavsett vad vi tycker så kommer staden växa. Framåt är skogen
viktig men kanske bygga på denna typ av mark och även ny stadsdel utanför staden.
V – 1 % av Sveriges befolkning bor i Jönköping. Förtätning är ibland bra och ibland kan
det bli för mycket. Den förtätning vi gör idag är inte alltid ekologiskt hållbar. Förorenade
områden bygger kommunen på i vissa fall, exempel på detta är Atollen, Kålgården och
Södra Munksjön. Vi har en kollektiv miljöskuld som kräver kollektiva lösningar.
Naturskyddsföreningen – Munksjön, är rädd för att kommunen bygger för mycket, för tätt
och eventuell kan hindra en möjlig framtida sanering av Munksjön. En flytande ö är ingen
bra idé pga. Risk för plastförorening i sjön.
Föreslagna flytande ön i Munksjön – konstgräs, platsmaterial mm som kan bli
problem i framtiden – hur ser ni på detta? Hur löser vi gröna områden runt
Munksjön?
L – kan inte bebygga hur som helst i kommunen, finns ras- och skred att ta hänsyn till
bland annat. Huruvida Munksjön ska saneras eller ej får vi ta ställning till efter de
utredningar som först behöver göras. Barnarpasjön muddras nu. Attarpsdammen
kommer därefter. Vi är negativa till en konstgjord ö i Munksjön. Om det blir en ö i
Munksjön bör den utformas så att det gynnar lekande fisk och byggas som en båt, ej
med cellplastfyllning.
SD – Ön ska inte kunna ersätta naturlig parkmark. Park behövs men då ska riktig mark
tas i anspråk. Positiva till att Munksjöns eventuella sanering utreds. Också positiva till att
Barnarpasjön åtgärdas
S – Ön – önskar få mer info om detta innan vi säger ja eller nej. Nämnden (SBN) får
många förfrågningar om att bygga enskilda bostäder på åkermark.
V – Ön – inte en riktig ö så den kan inte definieras som en ö. Varför ska enskilda
byggaktörer få styra hur staden ska se ut. Det är en demokratifråga – vi ska styra och
inte företagen. Ön är en skämskudde.
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L – Viktigt att acceptera generrationsskiften på landsbygden och då tillåta viss
byggnation, men hur ska vi då gå tillväga med byggnationen i vissa områden, t.ex. på
Visingsö, i Skärstadsdalen m.fl. platser.
Naturskyddsföreingen – Bankeryd väntar på ett Naturreservat – när kommer detta
beslutas eller blir det inte av?
Dag – Det är på gång igen efter en viss paus. Stadsbyggnadsnämnden godkände
handlingarna och skickade dem till kommunstyrelsen i feb 2017. Ärendet ligger nu hos
KS och förlaget från ordförande är ett bantat reservat där inga delar öster om
Bankerydsvägen tas med. STBN väntar på nytt uppdrag för att titta på frågan igen.
Rocksjögruppen – John Bauerparken är inte med i Rocksjöreservatet. Varför
ligger ett förslag om väg så nära lekplatsen?
L – John Bauerleden torde behövas. Det finns skolor i området liksom lekpark. Tyvärr
blir det alltid kompromisser vid exploateringar, om inte området planeras rätt från början!
SD – varför ska allt flyttas ut ur staden? Det medför att transporter ökar. Det var bättre
förr när man bodde nära sina arbetsplatser. Transportbehovet minskade.
V – vad grön du är, Kristian. Du brukar hylla bilens lov i kommunfullmäktige. hur kommer
framtidens Jönköping se ut? Vilka behov kommer människor ha? Värna också
Tändsticksområdets kulturmiljöer.
C – bilen är viktig för kommuninvånaren som det ser ut idag. Även fossilfria bilar kommer
att ta mycket plats. Spårtrafik kan utvecklas. Kollektivtrafiken och cykelleder behöver
jobbas med för att ändra detta beroende.
SD – billösa familjer är en bra vision – dock behövs p-platser nära invånaren så man
kan låta bilen stå. Mer kollektivtrafik och cykelvägar.
Naturskyddsföreningarna i kommunen är emot Gruvan Norra Kärr – era åsikter?
L – Sandmagasinet är felplacerat. Risk finns att dammkonstruktioner brister, för att nu
nämna en av ett trettital frågor som L har och som har sänts in. Partiet tar ställning när
dessa frågor har besvarats tillfredsställande. Det finns flera nedlagda gruvor i
kommunen, som kanske kommer att brytas i en framtid. Vi har också stora bergtäkter!
Gränna skogsgrupp – Strålningsrisk av uran finns trots att man säger att det inte finns
någon risk.
L – Uran och torium finns, dels i omgivande moräner och graniter, speciellt i
pegmatitgångarna och dels i Grännaiten. Här finns också pegmatitgångar med höga
halter av uran och torium. I flera av jordartsmineralerna i Norra Kärr finns förhöjda
halter av uran och torium t.ex. i kaxtorpiten. SGU har inom området noterat lokala
förekomster med mycket hög gammastrålning med uranhalter på ca 100 ppm och
toriumhalter på 400 ppm (Beskrivning till Regional berggrundskarta K61, SGU 2006).
Hänsyn måste alltid tas till strålskyddet vid bl.a. underjordsbrytning, främst beroende på
förekomst av radon.
SD – Tekniska nämnden tar beslut i remissärendet från länsstyrelsen inom kort
Naturskyddsföreningen – MKB:n anses ej tillräckligt

Grännagruppen – MKB:n har kompletterats. Urbergsgruppen har en film på sin sida om
Norra Kärr. Olof Holmstrand som hade föreläsning om gruvan i veckan menade att
förekomsten av uran och torium har underordnad betydelse vid gruvdrift.
LRF – Fiberutbyggnaden på landsbygden – hur ser ni på detta? Idag betydligt
mer kostnader för dem som bor på landsbygden än de som bor i tätort.
L – kommer titta på detta i det politiska programmet – har inget exakt svar idag.
SD – Infrastruktur ska finansieras av alla. Inte olika kostnader beroende på var man
bor.
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3. Naturvårdspriset 2018 (Dag Fredriksson)
De nominerade presenteras. 6 st. är nominerade:
• Familjen Levinsson i Kohult, Bottnaryd för sitt vårdande av kulturlandskapet med
bland annat kommunens äldsta och grövsta ekar
• Marita och Weine Fridell vid Ylens östra sida för sin vård av ängs- och betesmarker
och kulturminnesvård (två nomineringar)
• Fladdermuscentrum Taberg för arbetet med att sprida kunskap om fladdermöss
• Gunnar Adolfsson, Gränna, för sitt naturvårdsarbete som ”slåttergubbe” och
spridande av sin stora kunskap om slåtter i framför allt Ölmstad
• Hans Holmberg, Bottnaryd, för sina naturguidningar, informationsspridning om samt
vård av natur- och kulturmiljöer
• Magnus Thorell, Bankeryd, för sitt arbete med och kunnande i botanik,
naturguidningar och arbete med Södra Vätterbygdens flora (två nomineringar)
Det gjordes en omröstning av föreningarna om vilken som skulle rekommenderas som
pristagare till stadsbyggnadsnämnden, där beslut om pristagare tas i maj.

4. Skogsfrågor (Anders Strandh)
- 3 områden ska avverkas innan semestern.
- Ulfstorpasjön – ska ansluta till kommunalt VA – behöver avverka lite för ledningsarbete.
- Flygets trädsäkring
- Södra Munksjön – el och fiber ska grävas ner inför exploateringen
- Bankeryd Sjöåkragården
- Ryhov – frihugga ekar – två områden
- Taberg – Åsasjön – nytt bostadsområde
- Grännaberget och Vattenledningsområdet – stigar, utsiktsplatser och diken

5. Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Inget att anmärka

6. Övriga frågor
a. Ek söder om Bankeryds ridskola – varför ser den ut som den gör,
kapad på mitten
Dag och Anders tittar på detta

b. Esplanaden Huskvarna
71 träd måste fällas. Frågan är om samråd gjorts med länsstyrelsen, vilket
numera är nödvändigt vid stora förändringar i trädmiljöer. Dag undersöker
frågan.

c. Mikroplaster (Ann-Christin Brolin)
Tillägg till protokollet: Jag vill påminna om den frågan som jag tog upp på mötet
den 7/2 angående mikroplaster och konstgräs. Vi hann ju inte med frågan då så
Annica Magnusson skulle ta med frågan och redovisa vid nästa möte. Jag
förstår helt och fullt att vi inte tog upp den nu i april och nästa möte på Dumme
mosse är inte heller bra, men jag vill att frågan kvarstår och att vi kan ta upp den
på första mötet efter sommaren.

7. Nästa möte och föreningsnärvaro
Nästa möte är den 30 maj och då är det fältmöte på Dumme Mosse
Icke närvarande föreningar var Jönköpings Fågelklubb, Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna
och Jägarförbundet.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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Dag Fredriksson, ordförande

Annica Magnusson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 54

dag.fredriksson@jonkoping.se

annica.magnusson@jonkoping.se

