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Minnesanteckningar från naturvårdsgruppens möte 27
januari 2015
Deltagare: Tomas Nilsson – kommunstyrelsen, Cissela Olsson –
regionmuseet, Leif Sigbo - Örkelljungabygdens natur, Mats Gustafsson –
LRF, Kristina Nilsson – skogsstyrelsen, Ann-Charlotte Thörnblad –
landsbygds-utvecklare, Janne Johansson –konsult, Tord Anderssson och
Anders Sturesson – Söderåsens miljöförbund.
1. Ny ordförande
Tomas Nilsson berättade att han fått i uppdrag att efterträda Carina Zachau
som ordförande för gruppen och representant för kommunstyrelsen. Han såg
fram mot att ta sig an detta arbete och hoppades att hans djupa rötter i
kommunen skulle bli till gagn för gruppen. Tomas kan nås på 0435-50077
dagtid eller tomas.nilsson@strandhem.nu.
2. LONA-ansökningar om naturvårdsprogram och sjögull i Vita sjö
Tord och Anders meddelar att de, med kommunstyrelsens godkännande, sett
till att kommunen lämnat in ansökan om LONA-bidrag för dels revidering av
naturvårdsplanen från 1999 och dels bekämpning av sjögull i Vita sjö.
Länsstyrelsen väntas ta beslut i april och vi har stort hopp om att få ansökta
medel.
Revideringen av naturvårdsplanen är tänkt att utföras under åren 2015-2017.
Bekämpningen av sjögull, som ska utföras av personer knutna till Stensåns
vattenråd, är tänkt att pågå under tiden 2015-september 2018. Anders
redovisade flygbild över Vita sjö som tagits 8 september av Stanislav Pytel
och där utbredningen av sjögull syns.
3. Inventeringen av ogödslad betesmark.
Janne och Leif meddelar att de är klara med inventeringen och håller på med
färdigställande av rapporten och individuella skötselplaner och förbereder
kontakt med berörda markägare.
I tur står också att lämna in en verksamhetsrapport till länsstyrelsen senast 1
mars.
4. Långalts myr med omgivningar.
Inget nytt har framkommit beträffande önskemål från Tockarps
intresseförening om samarbete med sammanställning av lokalhistoria och
spridning av denna på olika sätt. Deras representant Jenny Karlsson har
uppgett att hon ska ta upp frågan på deras årsmöte i januari. Vi avvaktar
besked från intresseföreningen.
5. Återuppta betet på ängar

Webbplats

E-post

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

www.orkelljunga.se

kommunkontor@orkelljunga.se

Organisationsnr

212000-0878

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Örkelljunga kommun
286 80 Örkelljunga

Biblioteksgatan 10

0435-550 00 vx

0435-545 40

5250-6847

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Datum

Sida

2015-02-13

2(2)

Vi diskuterade olika vägar att upprätthålla och helst utöka de arealer som
betas och positivt bidrar till ett öppet landskap. Några goda exempel från bl a
Gränna-trakten redovisades. Var och en fick i uppdrag att komma med goda
exempel och förslag till kommande möte.
6. Skogsstyrelsens stöd Nokås
Kristina, som önskades välkommen tillbaka i gruppen, informerade om
skogsstyrelsens stöd Nokås till natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen. Stöd
kan även ges till åtgärder som främjar landskapsbild och friluftsliv samt
merkostnader vid extra miljöhänsyn vid avverkning. Ansökning sker löpande
och måste omfatta minst 4000 kr i stöd. Max 70 % av kostnaden kan fås i
stöd. För mer info; www.skogsstyrelsen.se/bidrag
7. Prioriterade kommunala naturvärden
Länsstyrelsen har kontaktat kommunerna i Skåne och önskar svar till 13
februari på frågorna;
Vilka arter ser ni som viktigast att arbeta för att bevara i er kommun?
Vilka är er kommuns mest värdefulla naturmiljöer? Det kan vara en biotop
generellt men också specifika geografiska områden - ange i så fall vilka
biotoper som återfinns i dessa.
Svaren ska ligga till grund för den naturvårdsstrategi med handlingsprogram
som länsstyrelsen ska ta fram.
Vi kom överens om att Leif och Janne utformar ett förslag till svar som
skickas för synpunkter till gruppens deltagare innan det sänds till
länsstyrelsen.
8. Tjäderskogar och orrmyrar – LONA-redovisning
Janne rapporterar från ovanstående LONA-projekt som han varit engagerad i
och som drivits som samarbete mellan Hässleholms och Örkelljunga
kommun. Projektet, som nu är i sin slutfas, har studerat vilka möjligheter
som finns för att förbättra populationen av orre och tjäder samt ger en
lägesbild av situationen idag.
9. Lägesrapport om Leader/ landsbygdsutveckling.
Ann-Charlotte informerar om att det fortfarande är oklart om fortsatt Leaderverksamhet eftersom förslag till landbygdsprogram ännu inte godkänts av
EU-kommissionen. Det föreslås att jordbruksverket ska vara huvudman
framöver och inte respektive länsstyrelse. Leader nordvästra Skåne vill
fortsätta sin verksamhet. Klargörande beslut väntas i april.
10. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen 7 april kl 10.00 på kommunhuset i Örkelljunga.
Anders Sturesson / sekreterare

