ÖRKELLJUNGA KOMMUN

2013-03-04

Naturvårdsgruppen

Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 28 februari 2013
Deltagare: Carina Zachau och Christer Olsson – kommunstyrelsen, Leif Sigbo –
Örkelljungabygdens natur, Kristina Nilsson – skogsstyrelsen, Cissela Olsson – regionmuseet,
Mats Gustafsson – LRF, Kenneth Svensson – Örkelljunga hushållningsgille, Ann-Charlotte
Thörnblad – landsbygdsutvecklare, Tord Andersson och Anders Sturesson – Söderåsens
miljöförbund .
1. Val av mötesordförande och sekreterare.
Carina Zachau valdes till ordförande och Anders Sturesson till sekreterare.
2. Dagordning.
Föreslagen dagordning godtogs.
3. Om naturvårdsgruppen.
Carina berättade om att beslutet att starta naturvårdsgruppen grundar sig på en vilja att mer
aktivt arbeta med naturvårdsfrågorna. Under åren 2002-2009 fanns en naturvårdsgrupp som
såg till att kommunens naturvårdsprogram med inriktning på odlad mark och kulturmiljöer
togs fram. Det blev en komplettering till naturvårdsplanen från 1998.
Kommunens avsikt är att den nya naturvårdsgruppen mer ska inrikta sig på aktiva åtgärder
och arbeta med 2-3 projekt i taget. För år 2013 har kommunen avsatt 100 000 kr för gruppens
arbete. Dessutom har kommunen lovat att stötta projektet Tjäderskogar och orrmyrar, som
avses utföras i samarbete med Hässleholms kommun. Det finns inget beslut om ekonomiska
ramar för kommande år men kommunens avsikt är att få till ett långsiktigt arbete.
Carina uttryckte sin tillfredsställelse med naturvårdsgruppens breda representation.
4. Arbetsuppgifter att börja arbeta med.
Efter diskussion fastnade gruppen för följande projekt att starta med:
a) Långalts myr med omgivningar.
Gruppen såg stora möjligheter för ett område från Boalt i väster till S Össjö och
Vitasjöområdet i öster samt Lönsjöholm i söder och Hallandsgränsen i norr. Här finns fina
natur- och kulturmiljöer att värna och lyfta fram för kommuninnevånare och andra besökare.
Åtgärd
Carina tar fram en karta över området som sänds till deltagarna och som vi var och en till
kommande träff kan markera platser eller områden som bör vara aktuella för vissa aktiviteter/
åtgärder. Hon pratar också med Janne Johansson om att utföra en översiktlig inventering och
sammanställning av befintliga fakta.
Kristina kollar med länsstyrelsen om området är aktuellt för kommande Natura 2000åtgärder.
b) Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Flera i gruppen ansåg det viktigt att bevara det öppna landskapet sydost om Vita sjö, viket
representerar en mycket tilltalande landskapsbild. Tidigare bete av markerna har upphört
sedan några år och markerna riskerar att slyas igen.

Aktuell mark är privatägd och ägaren bor ej på platsen. Vi börjar med att avgränsa aktuellt
område.
Åtgärd
Carina tar fram karta samt uppgift om markägare.
En karta tas även fram över mark som kommunen äger.
c) Skydd för mer ogödslad betesmark.
Framkom förslag om att bevara mer ogödslad betesmark som komplement till de områden
som redan finns i Spångabygget och Ramnekärr. Härmed behålls områden med rik flora. Ett
förslag på lämpligt område finns i Grytåsa och tillhör Jan-Erik Hector.
5. Övrigt
Beslutades att minnesanteckningarna ska läggas på Örkelljunga kommuns hemsida.
6. Nästa möte
Beslutades att hålla nästa möte tisdagen 9 april kl 9.00 på kommunhuset i Örkelljunga.

Anders Sturesson / sekreterare

