ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Naturvårdsgruppen

Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 21 maj 2014
Deltagare: Carina Zachau– kommunstyrelsen, Cissela Olsson – regionmuseet, Mats
Gustafsson – LRF, Janne Johansson –konsult, Ann-Charlotte Thörnblad,
landsbygdssamordnare och Anders Sturesson – Söderåsens miljöförbund.
1. Sjögull i Vita sjö m fl
Carina berättar att kommunen inte förfogar över användbara flygbilder för att se förekomst av
sjögull. Janne fick i uppdrag att kolla med länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Stensåns
vattenråd om de har flygbilder vi kan använda. Carina är annars beredd att prova andra
möjligheter att få fram flygbilder. Hon ska även se till att informationsbroschyren till
fast- och fritidsboende vid aktuella sjöar blir klar för utskick till sommaren.
Anders berättar att vi inte fått något svar om utredning av ägandeförhållanden till sjöarna
Svarta sjö, vita sjö, Gårdssjön Snapperup och Krokasjön från lantmäteriet. Han kollar upp
läget samt stöter återigen på länsstyrelsen om möjligheterna att inleda bekämpningsåtgärder.
2. Långalts myr med omgivningar.
Carina berättade att det vid byträffen i Tockarp nyligen uttryckts intresse för våra aktiviteter
kring Långalts myr. Vi kom fram till att följande uppgifter verkar mest aktuella:
Bredbandsutbyggnad
Sammanställning och redovisning av lokalhistoria- med byutveckling och öppet landskap
Hänsynsplaner för skogsbruk med åtgärder som gynnar skogshöns
Vi lämnar öppet för gruppens samtliga medlemmar att komma med synpunkter nästa möte.
Ann-Charlotte informerade om tillgängliga stöd för olika verksamheter. Det är en oviss tid
just nu om bidrag framöver och beslut tas först om några månader. Förslagen lutar mot att
Jordbruksverket tar över länsstyrelsens uppgifter, att leader blir LLU med mindre
bidragsmedel.
Troligen stor bredbandssatning men besked om det i september.
3. Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Anders meddelar att han haft kontakt med markägaren som är positiv till åtgärder men det
förutsätter att hennes dotter vill engagera sig. Dottern har precis lämnat positivt besked till
träff. Janne fick i uppdrag att träffa dottern och titta på områdets status.
4. Kurs om tjädergynnande åtgärder
Janne meddelar att kursdagen 4 april blev mycket lyckad och att kommande aktiviteter
kommer att ha koppling till projektet som drivs med Hässleholms kommun. I vår kommun
bör ett större område än Långalts myr kunna komma ifråga.
5. Lona-beslut om stöd till inventering av ogödslad betesmark.
Den 23 april träffades Janne, Leif, Tord och Anders för uppstart av LONA-projektet.
Inventeringsfasen i fält är nära förestående.
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6. Ny LONA-ansökan
Carina aktualiserar att vi bör förbereda ansökan om stöd till uppdatering av befintligt
naturvårdsprogram. Eftersom ansökan ska vara inne senast 1 december får Tord och Anders i
uppdrag att till kommande möte skissa på förslag till ansökan.
7. Nästa möte
Beslutas att hålla nästa möte tisdagen 19 augusti kl 13.30 på kommunhuset i Örkelljunga.
Anders Sturesson / sekreterare

