ÖRKELLJUNGA KOMMUN

2013-04-15

Naturvårdsgruppen

Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 9 april 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, Janne Johansson –naturvårdskonsult, Anders Sturesson –
Söderåsens miljöförbund .
1. Föregående minnesanteckningar accepterades utan begäran om justering.
2. Långalts myr med omgivningar.
Gruppen började med att avgränsa aktuellt område enligt följande; Gränsen dras i befintliga
vägar med start i Boalt- ned mot Tockarp- vika av mot Lönnsjöholm- mot Karsatorp- mot
Långalt och tillbaka till Boalt.
Gruppen enas om att senare i vår göra en utflykt ttill området.
Steg 1 i projektet är inventerings- och kartläggningsuppgifter och steg 2 är kontakt med
markägare och andra intresserade.
Åtgärd
Carina tar fram en förteckning över fastighetsägare inom området.
Janne tar fram ett förslag till översiktlig inventering av området ur naturvårdssynpunkt och
låter Carina titta på detta och ge eventuellt klartecken tills start.
Cissela kollar möjligheterna att göra en kulturmiljöinventering och ger Carina ett förslag att ta
ställning till.
3. Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Ann-Charlotte tog upp att det inte är möjligt att få landsbygdsutvecklingbidrag för att hålla
betesmarker öppna, men andra stöd kan vara möjliga. Eftersom det finns fler betesmarker som
också bör bevaras ska vi se denna mark som ett pilotprojekt.
Åtgärd
Ann-Charlotte fick i uppdrag att formulera ett brev till markägaren av betesmarken om
varför det är av intresse att ha fortsatt bete och vilka möjligheter till ekonomiskt stöd till detta
som finns. Övriga i gruppen bör ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
4. Fördjupning av naturvårdsplanen.
Leif framförde önskemål om att som komplettering till naturvårdsplanen satsa på fördjupade
studier av småområden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt och ej finns i befintlig plan.
Detta arbete bör kunna delfinansieras genom LONA-bidrag.
Åtgärd
Tord fick i uppdrag att bevaka när det är dags att söka LONA-bidrag och smatliga i gruppen
kommer med förslag till kommande möten på småområden som kan komma ifråga.
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5. Tjäderskogar och orrmyrar.
Janne berättade om projekt Tjäderskogar och orrmyrar som är på väg att startas upp i
samarbete med Hässleholms kommun. I en förstudie ska man översiktligt studera den för
dessa fåglar så viktiga skogs- och myrmarken som håller på att minska
6. Utflykt till Långalts myr-området
Beslutades företa en utflykt 28 maj för att bekanta om med Långalts myr-området. Avfärd kl
9.00 från kommunhuset i Örkelljunga och hemkomst ca 14.00.
Janne och Leif lägger upp turen. Var och en tar med sig egen förtäring. Stövlar
rekommenderas.
6. Nästa möte
Beslutades att hålla nästa möte tisdagen 18 juni kl 9.00 på kommunhuset i Örkelljunga.

Anders Sturesson / sekreterare

