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Naturvårdsrådet
Tid:

2015-12-02 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Pia Larsson, Naturskyddsföreningen, Jönköping
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Magnus Thorell, Botaniska Sällskapet
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/Rocksjögruppen
Lars-Ola Bladh, LRF, Jönköpings kommungrupp
P-O Gustafsson, LRF, Jönköpings kommungrupp
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Lennart Öhman, Friluftsfrämjandet
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Annika Magnusson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Dag Fredriksson, Statsbyggnadskontoret (ordförande)
Jenny Kanerva Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret
(sekreterare)

1. Fastställande av dagordningen
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen fastställdes med följande tillägg och
ändringar:
•
•
•
•
•
•
•

Stensholm, informationsskylt
Tabergsån, paddlingsförbindelse
Lyckås, vindkraft
Stadsparken, arboretum
Bondberget, skötselplan
Kortleken
Politikerpresentation

2. Föregående protokoll
a. Mötestider för 2016
Fastställs enligt förslag.
b. Latrintömning avseende båtar
Det är Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:13) och således även de
som utövar tillsynen. Enligt deras egen webbsida ska de börja arbeta aktivt med
tillsyn av fritidsbåtshamnarnas avfallsmottagning.
Latrintömningsanordningen i Domsands hamn är klar.

c. Stadsparken i Huskvarna
Polisanmälan är gjord av Länsstyrelsen och det råder nu
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förundersökningssekretess.

d. Naturvårdsavtal vid Axamo
Inte helt klart men avtal är skrivna. Gäller i 50 år och även vid ägarbyte av
fastigheten. Kommer eventuellt tas beslut i Kommunfullmäktige den 16
december.

3. Skogsskötsel
•
•

4.

Guidningar i naturen
•
•
•
•
•

5.

Det kommer göras en vanlig gallring vid Huskvarna – Öxnehaga.
Det har sålts en tomt på 25 ha vid Stigamo där skogen kommer tas ner.

2015 var det med fler än 80 programpunkter och det gjordes 1900 vandringar.
Cirka 5400 deltagare vid de olika aktiviteterna.
2016 är det utterns år och det kommer eventuellt bli två utterguidningar.
Några aktiviteter fick i år stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen. De var
välbesökta.
Hänvisa gärna till Naturpärlor vid alla aktiviteter!
Hur det blir med kommersiella aktiviteter för nästa år vet vi ej ännu.

Häggebergs lövskogar – nytt reservat snart redo för samråd
Det går sakta men säkert framåt. Det är ett LONA-projekt på tre åt, med möjlighet till att
förlänga ytterligare ett år. En del av det tidigare föreslagna området har fått tas bort då
det är ett strategiskt utpekat område för bostäder.
Arbetsnamnet för reservatet är Häggebergs lövskogar. Finns det andra förslag? Bra om
namnet säger vad det är för naturområde och var det ligger.
Nästa steg är nu att ta fram kartor och föreskrifter mm. Sen går det ut på remiss.

6. Inskickade LONA-projekt
Dessa projekt är sökta, i prioritetsordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansvarsmiljön rikkärr - restaurering och information
Råslätts skogspark -En portal för lärande, hälsa och integration
Fåråret- ett integrationsprojekt
"Odla över gränser" -folkbildning/folkhälsa/integration vid Lillåns koloni
Inventering av stigar, vandringsleder och motionsspår för löpning
Restaurera och beta björnloka på Häggeberg

Totalt har kommunen sökt 800 000 kr. Tilldelningen kommer troligen att bli 2,4 miljoner
för hela länet mot förra årets 1,5, så det blir en klar ökning. Totalt i länet är ca 3,4
miljoner sökta. Kommunen driver eller medverkar i samtliga projekt, men en del drivs av
föreningar m fl.
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7. Detaljplaner på gång
•
•

Strandängen etapp 2. Naturinventering kommer att göras. Här finns många
skyddsvärda träd, framför allt i form av äldre grova ekar.
Sydöstra Månsarp, bostadsområde planeras. Här blir troligen ingen
naturinventering då det knappast behövs. Dock ska närboende tillfrågas om hur
de använder området för friluftsändamål, eventuellt kan förlusten av
skogsområdet kompenseras med åtgärder i närliggande områden.

8. Övriga frågor
a. Stadshusbygget i Huskvarna, eventuella föroreningar och risk för läckage
mot Vättern? Läckande metangas? (Thor Ahlstrand)
Provtagning görs nedströms under byggnationen. Resultat hittills visar på
metangas. Man anser i Naturvårdsrådet att det tas för lättvindigt på föroreningar.

b. Jordbrovallen, planer för fotbollsarena på gammal avfallsplats. Eventuella
miljörisker, risk för läckage mot våtmark? (Thor Ahlstrand)
Markundersökningar görs just nu, klart i januari.

c. Informationsskylt vid Stensholm (Bengt Ohlsson)
Det behövs en ny informationsskylt vid Stensholm efter de nya åtgärderna. Den i
den södra delen är i mycket dåligt skick. Man anser att intentionerna för området
inte följts då det skulle ha varit betesdjur i området.

d. Tabergsån – paddlingsförbindelse? (Bengt Ohlsson)
Det är enligt artikel i JP avsatt en investering på 2 miljoner från Kultur- och Fritid
till en paddlingsförbindelse i Tabergsån – vad gäller saken? Ingen känns vid
uppgiften eller vet varifrån den kommer.

e. Lyckås – vindkraft? (Bengt Ohlsson)
Tillstånd finns sedan några år tillbaka. Kabel dras just nu. Eon och Jönköpings
Energi lägger elkabeln och bredband i samma schakt vilket är positivt.

f.

Kommer arboretum i stadsparken finnas kvar? (Bengt Ohlsson)
Ja, absolut. Det kommer endast att påverkas marginellt vid en ev. ombyggnad
(Dag).

g. Skötselplan för Bondberget? (Bengt Ohlsson)
Det är på gång.

h. Kortlek – Bland trollskägg och hasselmöss
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Förutom kortleken finns det ett utbildningsmaterial framtaget. Detta finns att
ladda ner på naturskolans webbsida:
http://www.jonkoping.se/barnutbildning/kulturskolateknikskolaochnaturskola/natu
rskolanitaberg/skolmaterialfrannaturskolan/blandtrollskagghasselmoss.4.1cea18
0214f8a95e3e414ab.html
Om man vill sälja kortleken finns möjlighet att köpa 30 st för 20 kr/st för att
sedan sälja för 40 kr/st.

i.

Ingen politikerpresentation? (Bengt Ohlsson)
Det har inte varit någon politikerpresentation av nämnderna efter valet som det
brukar vara. Det önskas en sådan!

9. Nästa möte och mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
God Jul och Gott Nytt år! Vi ses igen 2016.
Dag Fredriksson, ordförande

Jenny Kanerva Eriksson, sekreterare

036-10 52 42

036-10 54 55

dag.fredriksson@jonkoping.se

jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

