M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsgruppen
Tid:

2015-09-02 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Anders Berthling, Naturskyddsföreningen
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Lennart Öhman, Friluftsfrämjandet
Magnus Thoréll, Botaniska Sällskapet
Yvonne Hyltse-Eckert, Hembygdsrörelsen
Anders Strandh, Tekniska kontoret
Dag Fredriksson, kommunekolog, Stadsbyggnadskontoret
(ordförande)
Per König, Tekniska Kontoret (sekreterare)

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

Punkt 6 och 7b bordlägges till nästa möte.
Information om Länsvattendag den 1 oktober 2015 till punkten ”Övriga frågor”.
Information om kortlek med skyddsvärda arter till punkten ”Övriga frågor”.

2. Föregående protokoll, ändringar och uppföljningar
Det fanns inga invändningar eller kommentarer mot föregående mötes protokoll.
a. Backamoskogen i Bankeryd – nytt avtal mellan kommunen och
Naturskyddsföreningen (Tekniska Kontoret)
Kerstin Pilkvist (KP) redogjorde för det avtal mellan Tekniska Kontoret och
Naturskyddsföreningen i Bankeryd som gällt 2008-2015 och att det behövde förnyas
för att säkra de rekreations- och naturvärden som finns i området. Ordföranden
konstaterade att det redan fanns ett flertal dokument där dessa garanterades. Han
nämnde detaljplanen som klassat området som viktigt rekreationsområde och den
nya översiktsplanen där dessutom flera områden klassats som nyckelbiotoper.
Anders Strandh (AS) fyllde i med att såväl FSC-reglerna vad gäller hållbart
skogsbruk, som kommunens eget skogsprogram garanterade skydd för området. KP
frågade vad som ändå hindrade kommunen från att förnya detta avtal och AS
inflikade att det normalt inte skrivs några avtal av denna typ, en ”allmänprevention”
mot att andra grupper skulle begära skydd av områden i andra delar av kommunen.
Den person på kommunen som är ansvarig för skötseln är Camilla Lagerstedt.
Lennart Öhman frågade om all mark var kommunens och AS svarade att det fanns
några privatägda sommarstugetomter i området, men resten var kommunägt.

b. Stadsparken i Huskvarna
Det har, enligt uppgift inkommit en polisanmälan mot kommunen för intrång i Natura
2000-området i Huskvarna Stadspark. AS sade sig inte ha kännedom om ärendet
men misstänkte att den utan åtgärd blivit nedlagd och därför information ej kommit
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till hans kännedom. Mötet uttryckte starka önskemål om att Tekniska Kontorets
ansvariga för åtgärden, Thererse Evertsdotter-Staaf borde ha blivit klar med sin
utredning av det inträffade och därför borde kunnat redovisa vad som gått snett.
Händelsen inträffade den 6 maj 2015 men ännu har ingen information getts.
Hänvisning har gjorts till att utredning pågår. Mötets representanter önskade vid
näst Naturvårdsråds möte få en presentation av henne.
Marianne Rydén (MR) sa att ärendet inte varit uppe i Tekniska Nämnden. Dock har
dess andre vice ordförande Elin Rydberg reagerat starkt på uppgifterna. AS sa att
det varit en liten åtgärd, även om antalet träd som fällts inom Natura 2000-området
var 20 istället för de lägre tal som nämnts i tidigare uppgifter, men att samråd
naturligtvis borde skett innan åtgärden. Ordföranden inflikade att det inte endast är
åtgärder inom Natura 2000-område som ska beaktas utan även bestånd utanför
men som kan påverka Natura 2000-området. Anders Berthling (AB) frågade hur man
ska kunna undvika att detta inte sker igen och Bengt Olsson (BO) fyllde i att det inte
är första gången detta sker. Han berättade att Skrämmabäcken, ”gränsflod” mellan
Jönköping och Huskvarna, hade utsatts för samma åtgärder ungefär samtidigt. MR
undrade om det medborgarförslag om moratorium om avverkning av tätortsnära
skogar som inlämnats tagit vägen. BO svarade att sådana brukade skickas iväg till
någon nämnd för handläggning ”ett par månader”. AS menade att det måste skrivas
ett tjänstemannaansvar och tas upp i nämnden. AS inflikade att han varken sett svar
eller protokoll och ordföranden sade sig veta att det inte tagits upp i
Stadsbyggnadsnämnden men möjligtvis hamnat hos Stadskontoret. Ytterligare
spårning av förslaget ska ske inför nästa möte. MR ställde för säkerhets skull frågan
om AS fått någon anmodan om att stoppa arbeten men svaret blev nekande.
Det blev åter aktuellt att diskutera utbildningsinsatser för de som handhar
naturvårdsfrågor, naturvårdsplan, nyckelbiotoper och frågor om skyddsvärda träd.
Det kan gälla personer inom Mark och exploatering, park, skogsförvaltning, Trafik
och Exploatering. Problemet har varit att få folk att komma på utbildningsdagar,
liksom att avgöra vem som ska gå: Är det cheferna eller de som utför de praktiska
åtgärderna på plats?

3. Skogsskötselplan vintern 2015/16 – synpunkter

AS visade upp en diger lunta med de avverkningar och röjningar som planeras under
perioden. Cirka 25 områden diskuterades och synpunkter framfördes men kommer att
kunna mer detaljerat diskuteras vid kommande möten. En eloge framfördes av BO för
ett föredömligt arbete. Samtidigt skulle ytterligare kvalitet i redovisningen nås genom att
lägga till naturvårdsskikt för t.ex. skyddsvärda träd, så man direkt på kartan kan se om
sådana finns inom tänkt avverkningsområde.

4.

Våtmark vid Bankeryds Avloppsreningsverk
För att få en bättre rening av framförallt kväve vid Bankeryds avloppsreningsverk har
uppdragits åt mottagarna av SLU:s pris för flora- och faunavård 2014, Peter Feuerbach
och John Strand att utforma våtmarksområden i anslutning till reningsverket med både
underjordiska och infiltrationsinslag. Platsen som tas i anspråk är gamla Folkets Park i
Bankeryd. Tekniska arbetar med utredningsförslag och inget är beslutat men förefaller
enligt naturvårdsrådet intressant, som emotser ytterligare information om processen.
Samtidigt konstaterades att Miljö- och hälsoskyddskontorets Jenny Kanerva-Eriksson är
sjukskriven men är på väg tillbaka med deltids tjänstgöring. Anna-Lena Wulff
handlägger under perioden hennes ärenden istället i möjligaste mån.
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5.

Ny detaljplan vid Fagerslätt, Huskvarna
Stadsbyggnadskontoret har antagit en ny detaljplan vid Fagerslättt i Huskvarna.den ska
ta upp vid nästa möte i kommunfullmäktige. Handlingarna är mycket omfattande men
finns tillgängliga på kommunens hemsida:
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplanering/detaljplaner/pagaend
edetaljplanarbete/planprogramochdetaljplanforfagerslattostradelavstensholm1425mfl.4.2c5529b5
145d2b733e324e9.html

6. Naturvårdavtal vid Axamo motion för skog med sociala värden
Bordlägges tills ärendet kommit längre.

7. Övriga frågor
a.
Miljöfika hösten 2015 – öppna föreläsningar
Broschyr om miljöfika delades ut.

b.

Busk- och trädborttagning vid Kålgårdsparken
Bordlägges då Thor Ahlstrand som aviserat ärendet inte var närvarande.

c.

Mötesdagar 2016 – förslag
Några av de mötesdagar som förslås för 2016 ligger inte så bra till med t.ex.
helger efteråt. Mötet uppmanades komma med alternativa förslag och BO
föreslog att man återgick till den gamla principen med första onsdagen varje
månad.

d.

Länsvattendagen den 1 oktober 2015
Broschyr delades ut.

e.

Kortlek med ”Skyddsvärda arter”.
Ordföranden förevisade ett material med bl.a. en kortlek som framhöll
”skyddsvärda arter inom Jönköpings kommun”. Sabine Lind vid Naturskolan i
Taberg och ekologerna på stadsbyggnadskontoret har legat bakom materialet
som är tänkt att användas i Naturskolan och andra sammanhang. Kortleken har
bilder på värdefulla djur, växter och svampar med namn och kort
informationstext på svenska och engelska. Kan även vara en lämplig gåva till
gäster. Kommer även att finnas till försäljning i Turistbyråerna och för
återförsäljare via Stadsbyggnadskontoret.

8. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte är den 14 oktober kl. 17.30. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag Fredriksson, ordförande

Per König, sekreterare
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