M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsgruppen
Tid:

2013-04-16 kl. 17.30-19.15

Plats:

Utställningen, Juneporten

Närvarande:

Lars-Ola Bladh, LRF
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Anna Madsen, Rocksjögruppen
Hans Holmberg, Svenska Turistföreningen
Kerstin Pilkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Bengt Ohlsson, Naturskyddsföreningen, Huskvarna-Gränna
Eva Göransson, Miljökontoret
Emma Hult, Fritid Jönköping
Marie Andersson, Miljökontoret
Anna Fogelberg, tekniska kontoret
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Per König, Stadsbyggnadskontoret (sekreterare)

1. Fastställande av dagordning
Följande frågor lades till dagordningen:
•

Bengt (BO) ville ta upp en fråga med anledning av en kungörelse i tidningen
om Vätterns vatten (till punkt 8).

•

Kerstin (KP) ville rikta en fråga till Eva Göransson om malda bildäck som
används på fotbollsplaner med konstgräs (till punkt 8).

•

Fråga om kajornas förorening av lekplatsen i Hamnparken. Detta har föranlett
en diskussion om att fälla bokarna i närheten (till punkt 3).

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan ändringar eller kommentarer.

3. Kommande åtgärder i Jönköpings skogar och grönområden
Anna Fogelberg (AF) tar upp planer för kommande åtgärder vid ett senare möte.
Problemet med förorenande kajor i Hamnparken togs upp. De förorenar lekplatsen och gör
miljön otrevlig. Lösningen att såga ner bokarna ansågs inte bra, och på Tekniska kontoret
pågår arbete för att lösa problemet. Troligen är problemet säsongsvarierande och då är
rengöring med vissa intervaller förmodligen bästa lösningen.
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4. Naturvårdspriset 2013
Dag (DF) presenterade de nominerade till Naturvårdspriset för 2013. De är:
•
•
•
•
•
•

Claes Hellsten för hans arbete med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna,
naturpedagogik genom Ekobussen, Bioblitz 2012 samt det ideella arbetet inom
Gränna Skogsgrupp.
Södra Vätterbygdens Flugfiskeklubb för sitt arbete med naturvård och fiskfauna vid
en sträcka av Stenjöån vid Öggestorp.
Hovslätts Hembygdsförening för sitt arbete med Hassafallsleden och
Kallebäcksleden.
Lantbrukarna Weine och Maria Fridell för sitt restaureringsarbete av cirka 10 hektar
igenväxt hagmark vid Hemmingstorp Norrgården vid Ylen.
Claes Hellsten och Martha Wägeus för sitt arbete med Jönköpings kommuns
skogsprogram.
Landstinget i Jönköpings län för sitt arbete med natur- och kulturstigen Slingan på
länssjukhusets område Ryhov i Jönköping.

En omröstning i två omgångar genomfördes bland föreningsrepresentanterna och en av
kandidaterna utsågs, vilket inte avslöjas här och nu. Beslutet är en rekommendation till
Stadsbyggnadsnämnden som beslutar om pristagaren/na på sitt möte den 18 april.
Offentliggörandet sker på nämndens möte 23 maj. Priset är, förutom äran, ett diplom samt
en originalakvarell av Róza Varjú.

5. Utflyktsguiden ”Naturpärlor i Jönköpingstrakten”

DF presenterade den utflyktsguide som producerats av Stadsbyggnadskontoret i
Jönköpings kommun. Den är nästan klar och kommer att publiceras innan maj månads
utgång. Där presenteras 68 attraktiva besöksmål i kommunen på ca 150 sidor. Eftersom
den får karaktären av bok kommer en kostnad på cirka 50 kronor att tas ut vid köp. Man
kommer att göra publikationen så att områdena ska vara sökbara från kommunens
hemsida och varje naturområde även utskrivbar. Under processens sista delar ersätter
Miljökontorets Kristina Lindqvist Kerstin Olsson som avgår med pension nästa vecka. Enda
dilemmat nu är vad namnet på publikationen ska vara. Man vill göra hänsyftningar till
Jönköping men samtidigt inte utesluta de andra två städerna i kommunen. Den begränsar
sig till Jönköpings kommun varför Södra Vätterbygden blir lite felsyftande. I detta begrepp
brukar Habo och Mullsjö också räknas in. Gruppen föredrog namnet ”Naturpärlor i
Jönköpings kommun”.

6. Friluftsprogram för kommunen

Nu finns Jönköpings kommuns friluftsprogram ”Program för kommunal samverkan 201315” ute på remiss, eventuellt under ett nytt och av Fritidsnämnden ändrat namn. Det har
sammanställts av Joakim Walltegen på Fritid Jönköping. Här tas ett samlat grepp över de
förvaltningar som naturligt arbetar med allmänhetens friluftsliv: Tekniska Kontoret,
Stadsbyggnadskontoret och Fritidsförvaltningen. Jönköping har varje år utmärkt sig som en
god friluftskommun med placeringarna 10-9-10 bästa friluftskommun i landet. Med denna
plan för samverkan satsar man att nu bli årets bästa friluftskommun inom några år, en hög
ambition. Ett viktigt fokus är tillgänglighetsfrågorna för alla, något som kommer till uttryck i
att den nya friluftssamordnartjänst som inrättas av Fritid Jönköping till hälften ska ägnas
just åt rörelsehindrade och deras rätt till naturupplevelser. Den 16 april ska svaren vara
sammanställda av Fritidsnämnden.
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7. Undersökningstillstånd i Tabergs naturreservat

Asera Mining har som bekant fått undersökningstillstånd för gruvverksamhet i Tabergs
naturreservat. Svenska Naturskyddsföreningen och Jönköpings kommun har överklagat
beslutet till förvaltningsrätten i Falun, som överprövar Bergsstatens beslut. Kommunen har i
sitt överklagande och kommunikation inför prövningen hävdat att reservatsföreskrifterna
förbjuder gruvbrytning och att minerallagen säger att en ”olämplig” sökande ej ska medges
tillstånd. Ett sådant sätt att visa sig olämplig är enligt förarbetena till Minerallagen just att
inte ta hänsyn till natur- och kulturintressen.
Det informerades om att en nationell demonstration mot gruvbrytning i Sverige ska hållas
den 20 april, arrangerad av Fältbiologerna.

8. Övriga frågor: (Guidningar i naturen 2013, pågående inventeringar,
länsstyrelsens kungörelse om Vätterns vatten samt granulerade bildäck
på konstgräsplaner)

•

Under mötet delades den nya broschyren Guidningar i naturen 2013 ut. Det finns
ytterligare exemplar på Stadsbyggnadskontoret för den som så önskar.

•

DF redogjorde för kommande inventeringar. I samband med
veteraniseringsprojektet i ekmiljöer på Bondberget har ett behov uppstått vad som
egentligen finns i hagmarkerna nu vid projektets start; svampar, lavar, insekter och
småkryp, fåglar och eventuellt ytterligare artgrupper ska undersökas. Under ledning
av Niklas Johansson på Länsstyrelsen kommer en sådan inventering att göras
under året.

•

Inför tillkomsten av Häggebergs naturreservat finns behov av inventering av lavar,
mossor och småkryp. Tjänsten kommer att upphandlas.

•

Anna Madsen (AM) undrade om det inte finns behov av ytterligare inventering av
John Bauers Park med tanke på utökandet av naturreservatet och den tänkta
bilvägen i området. DF hänvisade till en inventering för fem år sedan som gjordes
av Thomas Fasth. AM tyckte ändå att det var ett rimligt önskemål, eftersom en
rödlistad svamp, vårskål, hittats nyligen. DF sa han skulle överväga ytterligare
inventeringsbehov.

•

Länsstyrelsens kungörelse om Vätterns vatten utgick.

•

Kerstin Pilkvist (KP) undrade hur miljön påverkas av det granulerade gummi från
bildäck som synts i media i samband med rapportering från kommunens
konstgräsplaner. Emma Hult (EH) svarade att det var i enlighet med lagstiftningen.
I äldre däck finns mer skadliga ämnen men de används troligtvis inte i dessa
sammanhang. Istället är detta granulat något som betingar ett värde och måste tas
tillvara. Därför asfalterar kommunen ytor för att då snön med granulatet smält
undan samlas det upp det för att återanvändas. Men det pågår en översyn av
riskerna i samband med till exempel inandning av stoffet från gummit. Frågan
återkommer när den är klar.

•

Spontant uppstod frågan om gummimattor som ofta används som fallskydd på
lekplatser kan innebära hälsorisker. Många ämnen, till exempel ftalater är ju
frekvent förekommande numera. Den intresserade uppmanades kontakta
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Smålands Lek- och Fallskydd som levererar dessa produkter. De är för övrigt
miljödiplomerade.
•

Spontant togs också upp frågan om den så kallade kampanjen från Miljökontoret
om ”fultvätt”, att tvätta bilen på villagatan. Det har blivit god respons på annonserna
som synts och debatten har startat. Enligt Miljökontorets chef är Jönköping längre
fram än de flesta andra kommuner när det gäller att påverka fallmänheten att inte
spola ner tvättvatten från bilar i dagvattnet. I en broschyr illustreras gången om
man gör detta. Först ges en påminnelse om att man inte ska göra det, därefter kan
ett förbud utdömas och slutligen ett vite sättas.

•

Slutligen togs ytterligare en spontan fråga upp. AM undrade om det grus som tas
upp från kommunens vägar och cykelbanor kan renas och återanvändas genom att
tvättas, istället för att läggas som fyllningsmaterial under asfaltbeläggningar, men
troligtvis innebär det endast ytterligare problem, enligt röster på mötet. Hänvisning
gjordes till Mathias Johansson (MJ) på Tekniska kontoret (Tillägg från AF: Det
skickas enligt information från MJ till Hult-tippen för deponi. De har tidigare gjort
försök med att tvätta gruset men det har inte fallit väl ut, därför har man val bort det
alternativet.)

9. Nästa möte

Nästa möte är vårens fältmöte med politiker. Det äger rum den 22 maj och flera olika
platser diskuterades. En av dessa var en av få (f.d.) ekologiska gårdar i kommunen,
Granarps gård, som troligen helt kommer att försvinna på grund av expansion från Torsviks
industriområde och nya järnvägsspår. Ett andra förslag var Hemmingstorp Norrgården vid
Ylen, men beslut om detta kommer vid senare tillfälle. (Tillägg från DF: det blir Granarp
med guidning och information om Torsviks expansion av Rune Petersson, VD för LogPoint)

Jönköping april 2013
Per König, sekreterare

Dag Fredriksson, ordförande
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