M I NNES ANTECK N I NG AR
Naturvårdsgruppen
Tid:

2014-12-03 kl. 17.30–19.30

Plats:

Tripp, Juneporten

Närvarande:

P-O Gustafsson, LRF, Jönköpings kommungrupp
Marianne Rydén, Botaniska Sällskapet
Kerstin Pihlkvist, Naturskyddsföreningen, Bankeryd
Hans Paulsson, Hembygdsrörelsen
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret (ordförande)
Jenny Kanerva Ericsson, Miljökontoret (sekreterare)
L-O Bladh, LRF, Jönköpings kommungrupp
Hans Holmberg, STF
Thor Ahlstrand, Gränna skogsgrupp/Rocksjögruppen
Fredrik Litsgård, Jönköpings fågelklubb
Charlotta Törnvall Holm, Naturskyddsföreningen Jönköping
Lisa Bergström, Fritid Jönköping
Helen Bjurulf, Stadsbyggnadskontoret

1. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg av följande under punkten ”Övrigt”.
4.a

Namnbyte på Naturvårdsgruppen

2. Naturguidningar 2014 och 2015 (Helen Bjurulf, Stadsbyggnadskontoret)
Under 2014 har man haft ca 5000-6000 deltagare i naturguidningarna och det har
utförts ett 60-tal guidade vandringar. I snitt har det varit 17 deltagare/event.
Inför 2015 har ett företag visat intresse för att vara med i guideboken. De kommer dock
att ta betalt för sina guidade turer, frågan är då hur vi ställer oss till detta. Det finns
redan med ”kräft- och sportfiske för alla” som tar betalt men där får deltagarna med sig
kräftor och/eller fisk. SNF och övriga föreningar tar med sig frågan och så tar vi upp
frågan igen på kommande möte.

3. Föregående protokoll (Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret)
Inget att erinra.

4. Friluftsfilmen (Lisa Bergström, Fritid)
Lisa Bergström visade hur friluftsfilmen ser ut efter synpunkter. Det kommer att
tillkomma vinterbilder och det kommer tas bort något av det befintliga för att filmen inte
ska bli för lång.

5. Externt friluftsråd (Lisa Bergström, Fritid)
Lisa Bergström söker deltagare till ett externt friluftsråd. Det kommer vara med
personer från bland annat föreningar och näringsidkare och är tänkt att vara en
medborgardialog. Lisa skickar den inbjudan som ska skrivas och frågan tas upp igen
på kommande möte.
Den 8 oktober 2015 är det en regional tankesmedja.
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6. Avlopp från fritidsbåtar (Jenny Kanerva Ericsson, miljökontoret)
Den 1 april 2015 träder nya föreskrifter i kraft som säger att det är förbjudet att tömma
toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Sedan tidigare finns redan
föreskrifter som säger att alla fritidsbåtshamnar måste ge möjlighet till latrintömning.
Dessa föreskrifter är Transportstyrelsens och det är således de som är
tillsynsmyndighet för detta.

7. Aktuella naturvårdsärenden (Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret)
7a.

Audioguider: guider till Bondberget och Rocksjön på gång till
våren/sommaren.

7b.

Ett förslag till bildande inklusive skötselplan för det planerade naturreservatet
Häggeberg – Granbäck ska redovisas innan året är slut. Remiss kommer till
våren 2015.

7c.

Ecocom har fått i uppdrag att ta fram en ny skötselplan för Strömsberg.
Skötselrådet kommer att titta på detta innan det går ut på remiss våren 2015.

7d.

Detaljplaner på gång för Kaxholmen/Drättinge, Lekeryd och Östra Fagerslätt.
Här finns också ett reservatsuppdrag för Kaxholmens lövskog. Även här blir
det remiss våren 2015.

7e.

Hökhultamossen – torvbrytning: Ansökan kommer behandlas/göras på nytt
på grund av formaliafel. Det var en fastighetsägare som inte hade fått remiss
på ärendet. Det var också ett antal inklusive Jönköpings kommun, som hade
överklagat beslutet. Kommunen som har gjort en egen inventering, där
naturvärdesklassen i Naturvårdsprogrammet ändrats från lägsta klass 4 till
högsta klass 1, och anser att det är så höga naturvärden på
Hökhultamossen och att den därför inte ska brytas. Den frågan har dock inte
tagits upp pga formaliafelet.

8. Övriga frågor
SNF tar upp frågan om nytt namn för naturvårdsgruppen och framför ett förslag på
Naturvårdsrådet. Gruppen ställer sig positiv. Det är Stadsbyggnadsnämnden som
avgör.

9. Nästa möte och mötets avslutande
Nästa möte hålls den 4 februari. Ordföranden förklarade därmed mötet avslutat.

Jenny Kanerva Ericsson, sekreterare

Dag Fredriksson, ordförande

036-10 54 55

036-10 52 42

jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

dag.fredriksson@jonkoping.se

