ÖRKELLJUNGA KOMMUN

2014-01-24

Naturvårdsgruppen

Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 21 januari 2014
Deltagare: Carina Zachau och Christer Olsson – kommunstyrelsen, Fredrik Broberg –
skogsstyrelsen, Cissela Olsson – regionmuseet, Mats Gustafsson – LRF, Kenneth Svensson Örkelljunga hushållningsgille, Leif Sigbo, Örkelljungabygdens natur, Janne Johansson –
naturvårdskonsult, Tord Andersson och Anders Sturesson – Söderåsens miljöförbund .
1. Långalts myr med omgivningar.
Gruppen diskuterade uppföljande mötet 4 februari i Sönder Össjö bygdegård med markägare i
Långalts myr-området och var positiva till att låta Connie Asterman från Hela Sverige ska
leva berätta om vad denna organisation hittills gjort och kan vara behjälpliga med. Mötet
startar med att Mats berättar om LRF:s initiativ till naturvårdsgrupp, Connie fortsätter sen och
därefter bemannar vi stationer för diskussioner runt karta om vad som skulle kunna vara av
intresse inom följande områden och med följande bemanning;
Natur- Tord och Janne, Kulturmiljö- Cissela och Ckrister, Skog- Fredrik och Kenneth och
Landsbygdsutveckling- Carina, Ann-Charlotte och Anders.
Vi gör en sammanfattande avslutning med ställningstagande till fortsatt arbete.
Janne och Cissela färdigställer sina inventeringsrapporter.
Carina fixar så att blädderex hålls tillgängliga vid mötet, att lista finns för beställning av eget
ex och rapporterna finns på kommunens hemsida.
Anders får i uppdrag att ta emot anmälningar och upprätta dagordning.
Kenneth håller kontakt med bygdegårdsföreningen om fika och antal rum att nyttja.
3. Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Ann-Charlotte har inte meddelat om hon tillskrivit markägarna om intresset för återupptaget
bete. Tord och Anders får i uppdrag att utföra uppdraget.
4. LONA-ansökan.
Anders informerade om att LONA-ansökan är inlämnad för förstudie av tillgången på
ogödslad betesmark med rik flora i syfte att få till stånd bevarandeåtgärder. Tord uppgav att
beslut brukar komma i april-maj.
Leif och Janne börjar lista vilka områden som är aktuella för inventering.
5. Kurs om tjädergynnande åtgärder
Janne framförde förslag om en lokal kurs med nationella experten Hans Svensson om hur man
gynnar tjäderns återkomst i skogslandskapet. Gruppen fann det av intresse att till mötet om
Långalts myr 4 februari kunna erbjuda en sådan kurs.
Janne fick i uppdrag att närmare undersöka möjligheterna för en kurs.
6. Sjögull i Vita sjö
Stensåns vattenråd har i skrivelse påtalat att man funnit växten sjögull i Vita sjö och att det är
behövligt med snabba åtgärder för att förhindra igenväxning av sjön och spridning till sjöar
nedströms. De föreslår lokalt informationsmöte till våren och hjälp från Örkelljunga kommun
med åtgärder. De ska även kontakta länsstyrelsen.
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Leif uppger att Gårdssjön vid Snapperup är överväxt av sjögull, vilket är ganska likt
näckrosor.
Tord får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen om deras medverkantill åtgärder.
Vi tar upp frågan vid nästa möte
5. Nästa möte
Beslutades att hålla nästa möte torsdagen 6 mars kl 9.30 på kommunhuset i Örkelljunga.

Anders Sturesson / sekreterare

