ÖRKELLJUNGA KOMMUN

2013-09-10

Naturvårdsgruppen

Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 10 september 2013
Deltagare: Carina Zachau och Christer Olsson – kommunstyrelsen, Kristina Nilsson –
skogsstyrelsen, Cissela Olsson – regionmuseet, Mats Gustafsson – LRF, Kenneth Svensson Örkelljunga hushållningsgille, Janne Johansson –naturvårdskonsult, Tord Andersson och
Anders Sturesson – Söderåsens miljöförbund .
1. Föregående minnesanteckningar accepterades utan begäran om justering.
2. Långalts myr med omgivningar.
Janne och Cissela gav oss en förhandstitt på resutatet av sina kartläggningar och inventeringar
av natur- och kulturmiljöer i området. Det framkom bl a att skogen de senaste 100 åren
krupigt närmare myren och även tätnat här. Utblicksmöjligheterna över myren har därmed
blivit färre och åsryggarna har blivit mindre synliga. Det finns ca 30 fornlämningar
registrerade i området. Främst slaggrester från järnframställning men även annat värt att
uppmärksamma. Jämförelser mellan kartor från olika epoker ger en intrssant bild av
landskapets utveckling under de senaste 150 åren.
Gruppen enades om att kalla markägare inom området till ett informationsmöte torsdagen 7
november kl 19.00 i Sönder Össjö bygdegård vid vilket vi presenterar vårt syfte med fokus på
området samt de kunskaper vi inhämtat. Markägarna ska informeras om kvaliteterna i området
och uppmuntras till att bevara dessa. Förslag ska kunna ges till bevarandeåtgärder och stöd till
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Vi lyssnar in farhågor och förhoppningar hos markägarna
samt vilken fortsättning de önskar för utveckling av området.
Åtgärd
Janne och Cissela förbereder kort presentation av sitt inventeringsmaterial på mötet.
Anders får i uppdrag att sända ut inbjudan och ta emot anmälningar.
Kenneth bokar lokalen.
3. Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Ann-Charlotte meddelar vid telefonkontakt att hon inte har skrivit något brev till markägarna
ännu. Hon får i uppgift att genomföra arbetsuppgiften snarast.
4. Avrapportering till kommunstyrelsen.
Carina meddelade att hon gett kommunstyrelsen en rapport om gruppens arbete vid
sammanträdet i augusti. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till naturvårdsgruppens
prioritering av åtgärder.
5. Naturvårdsbidrag och avtal
Tord upplyser om att staten ännu inte meddelat när det är dags att söka LONA-bidrag nästa
gång, men troligen blir det i maj 2014. Kommunens 50 % i egeninsats kan utgöras av
arbetstid från egen personal och ideella föreningar.
Naturvårdsavtal kan tecknas mellan kommun och enskild markägare och är ett civilrättsligt
avtal som kan reglera många typer av frågor. Det finns inga statliga bidrag till detta.
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Biotopskydd för ett område kan beslutas om det har mycket höga naturvärden och beslutet ger
rätt till ersättning för minskat marknadsvärde. Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd för
skogsmark.
6. Nästa möte
Beslutades att hålla nästa möte måndagen 11 november kl 15.00 på kommunhuset i
Örkelljunga.

Anders Sturesson / sekreterare

