ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Naturvårdsgruppen

2022-03-17

Minnesanteckningar, Naturvårdsgruppens möte 17 mars 2022
Närvarande: Tomas Nilsson, Björn Herrlund, Kurt-Arne Johansson, Susann Jansson, Magnus
Gustafsson och Malin Bertheden. Under delar av mötet närvarade även Kristofer Johansson,
samhällsbyggnadschef, samt Mari Lindsjö, Matilda Gureviciute och Pär-Ola Berggren från gata/parkenheten som var speciellt inbjudna att lyssna på dagens föredrag om ängar som Annica Jörgensen,
parkingenjör i Ängelholms kommun höll för oss.
Sekreterare: Malin
1. Naturvårdsgruppens sammansättning – presentationsrunda
Enligt beslut om Naturvårdsgruppen ska gruppen bestå av representanter från olika
intressegrupper med flera.
I nuläget består gruppen av:
Malin Bertheden – Miljöstrateg/tjänsteman – Sammankallande/Samordnare
Tomas Nilsson – Representant Kommunstyrelsen (Majoriteten) – Ordförande
Niclas Bengtsson – Representant Kommunstyrelsen (Oppositionen)
Björn Herrlund – Örkelljungabygdens Natur
Kurt-Arne Johansson – Örkelljungabygdens Natur
Susann Jansson – Hushållningssällskapet
Magnus Gustafsson – LRF
2. Genomgång av anteckningar från föregående möte:
- Biparadiset:
Per Svensson har slagit av gräset vid mountainbikeslingan och vid den gula slingan. Han
anser dock att detta borde vara en arbetsuppgift för gata/park-enheten. Vem har ansvaret
för driften? Vi diskuterar vem som ska finansiera drift och underhåll av Biparadiset. Det
ska finnas en skötselplan enligt gata/park, men det finns inga pengar avsatta för skötseln.
Kristofer Johansson, föreslår att Naturvårdsgruppen ska avsätta pengar för skötseln. Vi tar
med oss frågan till kommande möte.
Björn tar upp frågan om informationsskylt som tidigare suttit vid Biparadiset men som nu
försvunnit. Björn/Per tar på sig att beställa en ny.
-

Centrumnära ängsytor
Till dagens möte var Annica Jörgensen, parkingenjör på Ängelholms kommun, inbjuden
för att hålla föredrag om ängar och dela med sig av grannkommunens erfarenheter av att
anläggning och skötsel av tätortsnära ängsytor.
Annica höll föredrag om ängar för oss och svarade även på frågor. Hon fick en blomma
och en bok om Örkelljunga som tack för att hon ställde upp.

Annicas Powerpointpresentation om ängar bifogas i mejlutskicket med denna
minnesanteckning till alla som var kallade på mötet.
Före Annicas föreläsning efterfrågade Kurt-Arne att vi bjuder in Peter Korn på nytt för att
prata om ängar, vi får fundera över om det fortfarande finns ett behov av att konsultera
Peter Korn efter dagens föreläsning.
Gata/park-enheten efterfrågar ett dokument från Pratensis angående ängsskötsel; vart finns
detta? Malin kollar upp om det är så att det finns sparat i någon av de tidigare
miljöstrategerna Katja/Emmys mappar.
-

Wallins skog
Det är oklart om det gjorts några åtgärder i Wallins skog sedan förra mötet. Vi diskuterar
om stigarna bör röjas eller om vi ska släppa området helt. Tomas anser att Wallins skog
bör göras mer tillgänglig med tanke på dess tätortsnära läge. Naturvårdsgruppen avvaktar i
frågan då den inte är prioriterad att driva av Naturvårdsgruppen i nuläget.

-

Naturvårdsprogrammet
Inget nytt sedan förra mötet.

-

Bekämpning av sjögull i Vitasjö
Arbetet fortsätter med sjögull i Vitasjö. Projektet går bra; arten har inte spridit sig mer,
men det skulle behöva tillföras mer pengar till projektet. Malin undrar hur det tidigare har
finansierats. Projektet har tidigare varit finansierat av LONA-bidrag och ingick i ett
LONA-projekt från och med januari 2015 till och med september 2018. En stor del av
arbetet har dessutom utförts av ideella krafter.
Det är osäkert om det finns ett aktivt LONA-projekt för närvarande. Malin kollar upp
vilka LONA/LOVA-projekt kommunen har beviljats stöd för och som är aktiva till nästa
möte.

-

Invasiva arter
Malin bevakar ämnet löpande. Vi diskuterar hur vi ska arbeta med frågan. Vid fynd av
invasiva arter rapporteras de in av gata/park-enheten och registreras i kommunens
kartfunktion. Även kommuninvånarna kan gå in via kommunens hemsida och göra en
felanmälan där de rapporterar fynd av invasiva arter. Sjögull, jätteloka och parkslide är de
arter vi har störst problem med i kommunen. Även skunkkalla och jättebalsamin finns
spridda i kommunen, men utgör inget stort problem i nuläget.
Frågan om att nå ut med information om de invasiva arterna lyfts under diskussionen, och
huruvida kommunen behandlar ämnet på sin hemsida. Där finns en del information i
nuläget. Malin arbetar dessutom på en uppdaterad text om Naturvårdsgruppen till
kommunens hemsida och kommer se till att det finns länkar till denna information samt
till Naturvårdsverkets hemsida där det finns mer utförlig information om invasiva arter.
Det finns även önskemål om att få ut en artikel om invasiva arter i lokaltidningen i vår.
Malin skriver ihop en artikel i samråd med gata/park-enheten.

-

Jordbruksfåglar och andra artsatsningar

Stensåns vattenråd har ansökt om ytterligare ekonomiskt stöd från Naturvårdsgruppen. På
mötet beslutas det att Naturvårdsgruppen beviljar dem ett bidrag på 20 000 kronor under
2022, under förutsättning att pengarna går till att utföra åtgärder i Örkelljunga kommun.
Tomas tar upp detta med ekonomichef Anna Lindström tillsammans med Malin.
Inventering av arter i Janne Johanssons bokskog: Det har inkommit en ny offert från
Naturcentrum AB för en kompletterande inventering av vedinsekter i Janne Johanssons
skog. Janne vill att Naturvårdsgruppen är med och stöttar projektet även denna gång.
Offerten är på 30 000 kronor. Naturvårdsgruppen enas om att vi kan gå in och stötta det
nya projektet med 15 000 kronor. Tomas tar upp även detta med ekonomichef Anna
Lindström. Efter det behöver projektet som helhet vara avslutat för denna gång.
Kurt-Arne tar på nytt upp frågan om att utföra ett projekt för att gynna storlom,
Örkelljungas kommunfågel, under 2022. Han föreslår att vi borde se över möjligheten att
starta ett projekt för att förbättra förutsättningarna för storlommen i kommunen, till
exempel genom att sätta upp informationsskyltar. Han föreslår att det tas fram skyltar i A3
eller A4-format som placeras ut vid badplatser och vid nedkörslar till sjöar där det är känt
att storlommen häckar. Han uppskattar att det kommer behövas cirka 10 skyltar. Magnus
tar med sig frågan till fiskevårdsföreningen. Eventuellt kan ta kostnaden för att trycka upp
skyltar.

3. Övriga frågor
Budget/ekonomi
Kristofer Johansson, samhällsbyggnadschef som deltog på mötet, håller en dragning om
Naturvårdsgruppens budget/ekonomi. Tidigare verkar det som att det slarvats med
redovisningen, detta behöver förbättras.
Gällande Naturvårdsgruppens budget så finns där 100 000 kronor årligen. Hittills i år är
allt orört; Naturvårdsgruppen har alltså 100 000 kronor till sitt förfogande för 2022 vid
dagens möte.
Kostnader ska konteras på kommunchefens ansvar 0200, verksamhet miljö 263 000 och
projekt 0213. Det är viktigt att fakturor märks med ”Naturvårdsgruppen” och ref.nr.
0600003. Det är även viktigt att allt konteras på projekt 0213, vilket gör att man lätt kan
följa upp ekonomin. Det är oftast ekonomichef Anna Lindström som konterar fakturorna
och i vissa fall den som beställt ett arbete.

4. Nästa möte:
Vi träffas vid Biparadiset den 25 maj klockan 10-12. Malin ordnar fika i fält.

