Synpunkter på Program för Jönköpings kommuns skogar 2011-11-17

Denna sammanställning av
synpunkter och deras relation till
skogsprogrammets nuvarande
skrivningar är sammanställd av
Claes Hellsten, Dag Fredrikson
och Marta Wägeus. Tekniska
kontoret har valt att lämna ett
eget förslag till program varför vi
ansett det vara rimligt att även
tolkningarna av remissvaren
redovisas separat.

Många remissinstanser framhåller att
en ny inriktning på skogsförvaltning
kräver en översyn av organisation och
kompetensbehov.

Inlämnare

Datum inkommet

Synpunkter att beakta

Barn- och utbildningsnämnden
Botaniska sällskapet

2011-09-10
2011-09-10

Botaniska sällskapet

2011-09-11

Tillstyrker förslaget
Angeläget med programmet för att minska risken
för ytterligare misstag
Otydligt. Riktlinjerna hade behövts för att kunna
bedöma programmets relevans

Botaniska sällskapet

2011-09-10

Viktigt att bevara och sköta grova träd, skydda
naturliga vatten och undvika markskador

Botaniska sällskapet

2011-09-10

Botaniska sällskapet

2011-09-10

Centerpartiet

2011-09-15

Centerpartiet

2011-09-15

Brister i stringensen och konsekvensen om tex.
Förslaget är redigerat för mer konsekventa skrivningar
skogsbruk, grönanknuten personal och skogars
funktion för hälsa
Inre realistiskt att alla tätortsnära skolor ska ha nära Ändrat till och/eller skogsmark. Målet finns även i Naturvårdsprogrammet
till hagmarker med träd och buskar.
Ser mycket positivt på program för kommunens
skogar
Ställer sig bakom principen om totalvärdesanalys
Med totalvärde menas värde på skog m.a.p. virke, biologiska, sociala och ekosystemtjänsternas värden, vilket är en princip arbetsgruppen vill betona.

Centerpartiet
Centerpartiet

2011-09-15
2011-09-15

Centerpartiet

2011-09-15

Folkpartiet
Folkpartiet

2011-09-15
2011-09-15

Folkpartiet

2011-09-15

Folkpartiet

2011-09-15

Folkpartiet

2011-09-15
2011-09-15

Friluftsfrämjandet region öst
Friluftsfrämjandet region öst

Friluftsfrämjandet region öst

2011-09-15
2011-09-15

Trädslagsrena bestånd bör undvikas, ej krävas.
Dialog med närboende och specialintressen är
viktig
Kommunen ska ha god kontroll på egenmäktig
skogsavverkning.
Dela in områdena i hanterbara grupper.
Gruppindelningen av skogen ska framgå tydligt i
översiktsplanen.
Se till att respektive grupp sköts av personal med
rätt kompetens. Stor skillnad på kvartersnära mark
och produktionsskog.
Föreliggande program behöver omarbetas för att
kunna utgöra ett framtida styrande dokument.

Arbetsgruppens förändringar i programmet med anledning av förslag. Vissa stycken refereras till ofta, de har (för att
underlätta läsandet) grönfärgats (MW,CH,DF)

Riktlinjerna för skogsskötseln är en omistlig del av ett skogsprogram. Där finns beskrivningar av olika typer av områden, såväl tätortsnära typbestånd på olika
avstånd från bebyggelse som mer perifera friluftsområden och markreservens produktionsskogar. För vart och ett av dessa typområden bör man sätta upp
konkreta, mätbara skötselmål och förvaltningsprinciper.Förslag till riktlinjer kommer senare att tas fram av arbetsgruppen tillsammans med expert på tätortsnära
skogar och fastställas politiskt.

Det kanske inte hör hemma i programmet, men det är ytterst viktigt att stävja
Riktlinjerna kommer att innehålla ett antal typbestånd och principer för deras skötsel, men varje bestånd behandlas ändå individuellt.
Skogsskötselplanen skiljer sig från en skogsbruksplan bland annat genom att vara en förlängning av översikts- och andra planer. Naturvårdsrådet hanterar
dessa frågor enligt förslaget till skogsprogram.

Programmet kommer att kompletteras med angivna följedokument enligt förslaget. Riktlinjer, basinstruktion, skogsskötselplan och faktasammanställning utgör
tillsammans utförliga styrdokument

Miljökontoret ska vara delaktig i
Mijlökontoret föreslås ingå i naturvårdsrådet. En förstärkning av arbetsgruppen välkomnas.
handlingsprogrammet
Traditionellt skogsbruk går inte att förena med
sociala och biologiska mål
Mycket viktigt med tätortsnära lättillgänglig natur.
Den övergripande nivån gör lätt programmet
Se rad 13
otydligt med stora tolkningsutrymmen, därför är det
viktigt att det knyts till en konkret handlingsplan.

2011-08-29

Föredömligt med barn och ungdomsperspektivet
liksom folkhälsoperspektivet

2011-08-29

Mycket hög ambitionsnivå, men beakta de
ekonomiska konsekvenserna av att ha högre
ambitioner än vad gäller kulturminneslagens och
certifieringssystem krav.

Det ekonomiska utfallet av en ändrad inriktning på kommunens skogs och trädhantering är inte fullt möjlig att beräkna innan riktlinjerna tagits fram. Minskat
uttag av virke i vissa bestånd kan vara en konsekvens, minskat behov av skötsel kan å andra sidan leda till minskade kostnader på andra områden. En utökad
dialog och bättre planering leder förmodligen till ökade personalkostnader medan minskat antal konflikter och ökat medborgarinflytande spar mycket arbetstid.
Samordning med grönstrukturplanläggning och översiktsplaner ger en mer kostnadseffektiv förvaltning och underlättar prioritering av åtgärder. En ny
planprodukt - skogsskötselplanen (som ersätter nuvarande skogsbruksplan) baserad på program och riktlinjer krävs för att göra relevanta beräkningar.Först när
riktlinjerna är framtagna och skogsskötselplanen genomarbetats går det att beräkna kostnader och intäkter. I många fall går det att arbeta mer medvetet med
exv. skuggande buskar som förhindrar slyuppslag vilket ger mindre skötselbehov.

2011-08-29

Utöka naturvårdsrådet med en representant från
Fritidsförvaltningen.
Glädjande att miljömål och mål för rekreation är
överordnade virkesproduktion.
Stor variation bör eftersträvas i bestånd och
skötselinsatser
Stabila miljöer lämnas orörda i större utsträckning

Ny skrivning " Ett skogligt naturvårdsråd inrättas med tjänstemän från tekniska-, stadsbyggnads-, fritids- och miljökontoret".

Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Se rad 32

Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Koncentrera skötseln till beteshagarna med gamla
grova träd
Kartlägg nyckelbiotoper och de gamla hagmarkerna

Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
Gränna skogsgrupp

2011-09-15
2011-09-15

Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15
Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Bör inte avverka enskilda träd på
enskildas/boendes önskemål utan förankring och
godkännande av t ex naturvårdsgruppen.
Ambitionen med ett naturvårdsråd är bra.
Att skilja på virkesköpande företag och
avverkningsuppdrag är en bra princip.
Bra att policyn lyfter fram kvalitetssäkring av
åtgärder, såväl intern uppföljning som extern
kontroll
Markreserven ska skötas med mål att bidra till
hållbar utv. av skogsnäringen
Rena monokulturer ska inte förekomma på
kommunal mark.
Ny organisation för skogsförvaltningen, med
inrikting mot sociala och biologiska mål.

Programmet och följedokumenten syftar till att skapa tydligare riktlinjer, bättre förankring och dialog samt transparens i förvaltningen.

Riktlinjer för skötsel behöver omgående utarbetas.
Fullmäktige bör besluta om ett datum när det ska
vara klart samt tilldela medel för en extern part att
slutföra arbetetet med riktlinjerna
Kommunen behöver en ny, tydlig och tranparent
organisation. Inriktning på vård och skötsel kräver
helt annan kompetens än för virkesproduktion.

se rad 13 och 26

Framtida organisation av kommunens skogsskötsel ligger huvudsakligen utanför arbetsgruppens uppgifter och får behandlas på politisk nivå.

Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Gränna skogsgrupp
2011-09-15

Det är en stor brist att policyn inte åtföljs av de
Se rad 13 och 26
vidhängande dokumenten. Infoskriften är inte
framtagen och det finns inget bra underlag för
politikerna om skogstillståndet.
Handlingsplan och övriga dokument måste snarast Se rad 13 och 26
fram och förankras politiskt enligt förslaget.

Gränna skogsgrupp
Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

En skog med höga naturvärden är en bra
rekreationsskog. Ibland är skogar med höga
naturvärden svårframkomliga, men då bör inte
framkomlighet automatiskt väljas före naturvärden

Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

Jönköpings fågelklubb

2011-09-15

På Övergripande mål borde sista punkten
Tillgodoses genom utvärderingsprinciperna och kommande riktlinjer
formuleras "Målen skall implementeras genom
praktiska åtgärder med uttalat syfte som sedan följs
upp och utvärderas".
Viktigt att kommunen har god kunskap om
Fördjupad nyckelbiotopsinventering är snart gjord för Jönköping och Huskvarna. Nu saknas bara en generell nyckelbiotopsinventering på övrig kommunal skogsnyckelbiotoper och naturvärden på kommunens
och annan naturmark, vilket är ett mål från Naturvårdsprogrammet
mark.

Viktigt att biologisk mångfald inte bara bevaras utan Programförslaget ändrat enl. fågelklubbens förslag.
också utvecklas.
Värdefull tätortsnära skog borde kunna förvärvas
.
för att säkra tillgången till rekreationsskog.

Variation är ett nyckelord i programmet. Det måste också finnas svårframkomliga områden

Jönköpings fågelklubb

Kommundelsrådet Gränna-Visingsö

2011-09-15

Bra att skötselprinciperna slår fast att trädslagsrena
bestånd inte ska anläggas och att skötseln ska vara
fristående från virkesköpande organisationer.

2011-09-15

Mycket viktigt att skogarna är tillgängliga för
invånarna för varierande fritidsaktiviteter

201-0915
2011-08-24

Kultur
2011-08-24
Kultur
2011-09-16

Länsstyrelsen
2011-09-16
Länsstyrelsen
2011-09-16

Länsstyrelsen

Positivt att kulturmiljöer görs mera tillgängliga och
synliga. Bra med avsevärt högre krav än
kulturminneslagens minimikrav.
Kulturnämnden har inga invändningar mot
programmet.
Länsstyrelsen tillstyrker att kommunen tar fram ett
samlat program som lyfter de egna skogarnas
biologiska, sociala och kulturella värden och att
dessa värden ska tas tillvara och utvecklas.
Bra att skötseln av skogsmarken ska bidra till att
Programmets skrivning om miljömålen syftar på alla mål, inte bara biologisk mångfald.
uppfylla miljömålen, men det borde gälla på mer än
punkten biologisk mångfald.
Det bör framgå att en del av markinnehavet är
Ny skrivning "1100 ha av skogsmarken är naturreservat och sköts enligt fastställda planer."
reservat och/eller Natura 2000 och att dessas
skötsel styrs av syfte och skötselplan för resp.
område.

2011-09-16

Mycket bra att barnperspektivet fått en egen rubrik

2011-09-16

Bra med kompetenskrav på dem som utför arbetet

2011-09-16

Sätt upp mätbart mål för ökning av antalet
Denna typ av konkreta, mätbara mål kommer att återfinnas i riktlinjerna. NVP innehåller redan flera sådana mål, bland annat om friställning av solitära träd.
fristående träd.
Ang död ved: komplettera med att träd som trots allt
avverkas, placeras ut i lämpliga områden för att
Ny skrivning: När grövre träd måste avverkas skall dessa tas tillvara och virket läggas ut i lämpliga miljöer
gynna biologisk mångfald.
Uppföljningen av programmet bör innehålla även en
oberoende granskning förutom den roll som
skogliga naturvårdsrådet får.
På Övergripande mål, under punkten 5 bör även
Ny skrivning " För kommunens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål."
kulturhistoriska värden ingå.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
2011-09-16
Länsstyrelsen
2011-09-16
Länsstyrelsen
2011-09-16
Länsstyrelsen
2011-09-12

Programmet har bra syften och mål

2011-09-12

Bra att virkesintäkter ska ses som ett sekundärt mål
och högst ge kostnadstäckning för de åtgärder som
utförs.
Programmets begrepp är inte koncisa. Olika
Förslaget är redigerat för mer konsekventa skrivningar
begrepp används. Programmet bör endast hantera
skog och träd.
Hur ska målet en naturbetesmark inom räckhåll för Se rad 17
varje tätortsskola uppnås?
Bra att alternativa skogsbruksåtgärder ska prövas
så att kommunen kan gå före. Fordrar visserligen
en del produktionsskog.
Markreserven har ett egenvärde som naturområde
och ska inte enbart ses som ett område för
bostadsbyggande.
Om träd intill bostäder ska fällas ska det förankras
hos närboende och naturvårdsgruppen.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12

Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
2011-09-12
Miljöpartiet de gröna
Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Ambitionen att värna biologisk mångfald och
skogen som rekreationskälla kräver engagerade
och kunniga människor. Därför vill vi understyka
"utvärdering och ökad kunskap"
Arbetsgruppen bör utarbeta Riktlinjerna med mer
detaljerade föreskrifter med komplettering av
sakkunnig utifrån.
Språket behöver göras om på många punkter
Svårt att överblicka policyns effekter, då
handlingsprogrammet inte finns med i remissen.
Lägg upp programmet så att det blir lätt för
kommunens invånare att förstå vad som gäller för
kvartersnära-, tätortsnära- och övriga
skogsområden.

se rad 13

Förslaget är redigerat för mer konsekventa skrivningar
Se rad 13 och 32
Se rad 13

Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Miljönämnden

2011-09-16

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Viktigt att ingen värdefull natur exploateras om
bebyggelse görs i nära anslutning till bef.
bebyggelse.
Kommunen ska anpassa avverkningsinsatserna till
biologiskt hållbart skogsbruk.
Avverkningsmetoderna ska anpassas till varje
enskilt bestånd.
Specificera inom vilka tidsramar de olika
styrdokumenten under programmet ska vara
färdiga. Riktlinjerna och basinstruktionen bör
färdigställas inom högst ett år från policyns
antagande
Nyckelbiotopsinventeringen bör slutföras snarast.
Se rad 54

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Största vikt att ett naturvårdsråd inrättas.

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Alm och ask är rödlistade nu och de bör särskilt
prioriteras vid nyplantering
Angeläget att avverkningsföretag och virkesköpare
är skilda från varandra
Mark inom markreserven bör tjäna som
uppvisningsexempel på hållbara
skogsbruksmetoder.
Detaljförändringar: Ordet social anpassning byts ut.
Termen grönt kort förklaras. Lägg till ängsmark

Naturskyddsföreningen Jönköpingskretsen

2011-09-19

Naturskyddsföreningen HuskvarnaGrännakretsen
Naturskyddsföreningen HuskvarnaGrännakretsen
Naturskyddsföreningen HuskvarnaGrännakretsen

2011-09-16

Naturskyddsföreningen HuskvarnaGrännakretsen

2011-09-16

2011-09-16
2011-09-16

Ska vara lättare för kommuninvånaren att följa vad Se rad 13
som är antagna mål och vilka som är önskvärda för
framtiden
Miljönämnden anser inte att programmet håller den
kvalitet som krävs för Jönköpings kommun. Vi vill
se ett omarbetat förslag.
Önskvärt att Miljökontoret får vara med vid
framtagandet av ett program av det här slaget.
Skriv in hur man ska kunna utvärdera målen och
när målen ska vara gjorda.
Det är viktigt att ta fram vad som är lagkrav och vad
som är kommunens intention av att ha högre krav
än lagen.
Inkludera även tall i programmet under skyddsvärda
träd så att det inte gäller enbart ädellöv.

se rad 33
Se rad 13
Se rad 13

Ny skrivning " Kommunen ska sträva efter att öka antalet fristående träd, särskilt gamla ädellövträd och tallar".

Kommunen bör skapa en ny organisation för
Se rad 45
skogsförvaltningen med människor som har
kompetens att genomföra och följa inriktningen av
programmet.
Ifrågasätter att kommunen har höga ekonomiska
mål för skogsbruket. Det finns andra mål som
kommuninvånarna har mer nytta av, som förbättrad
hälsa, bättre möjligheter till rekreation och högre
naturvärden.
Markreserven bör skötas så att naturvärdena
förstärks eller bytas till mark med högre
naturvärden.
Övergripande målet med kommunens skogar bör
vara att uppräthålla och utveckla naturvärdena i
skogen. Övriga mål bör vara underordnade.
Ta fram en strategi för hur kommuninvånarna ska
uppmuntras till att utnyttja kommunens skogar

Byt mark med låga naturvärden mot mark med
högre.
Av största vikt att ett naturvårdsråd inrättas.
Viktigt att skilja på virkesköpande företag och
avverkningsuppdrag.
Riktlinjer för skötseln behöver omgående utarbetas. se rad 13
Kommunfullmäktige bör samtidigt med beslutet om
policy också besluta om ett datum när riktlinjerna
ska vara klara och avsätta resurser för att anlita
extern kompetens för arbetet i samarbete med
arbetsgruppen.
Kommunen bör skapa en ny organisation för
Se rad 45
skogsförvaltningen.

Nya moderaterna

2011-09-12

Nya moderaterna anser att skogspolicyn från 2009
är att förorda.

Nya moderaterna

2011-09-12

Många skrivningar om naturvård men inget om
skogsproduktion. Programmet avviker från svensk
skogspolitik och är ekonomiskt orealistiskt.

Angående sambandet mellan kommunens skogsinnehav, skogsvårdslagen och myndigheternas uppdrag hänvisar arbetsgruppen till Skogsstyrelsens och
Länsstyrelsens remissvar. Ingen av dessa har reagerat på att det skulle vara för lite produktionstänk. "Skogsstyrelsen stöder intention och målsättningar med
programmet, helt i linje med skogsstyrelsens policy för skogar med höga sociala värden".

Nya moderaterna

2011-09-12

Missivet är inte arbetsgruppens och är inte heller en del av skogsprogrammet.

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden

2011-08-29

Stadsbyggnadsnämnden
Skogsstyrelsen

2011-08-29
2011-09-15

Anger att 3000 ha tätortsnära skog behövs till
Jönköpings befolkning och att där sker den
huvudsakliga rekreationen.
Programmet är inriktat på sociala och biologiska
aspekter medan produktionsmålet är nedtonat. Det
är mycket viktigt att programmet har denna
inriktning och att det följs vid alla skogsåtgärder.
Programmet ska följas vid alla skogsåtgärder, även
små trädärenden.
De kommande riktlinjerna för hur programmet ska
uppnås är viktiga och måste snarast färdigställas
och antas.
Bakgrundsinfo om vad programmet egentligen är
bör förtydligas i dokumentet
Det talas om produktionsskogar på sida 4 men det
är inte nämnt på sida 1 under markreserv. Det bör
stå där också eller tas bort.
Vid antagandet i tekniska nämnden bör en tidsplan
för färdigställandet av följedokumenten nr 2-5
fastställas.
Utvärdering av åtgärder bör göras dels efter
åtgärden, dels sammantaget efter säsongen.
Det borde talas om kostnader i programmet.
Skogsstyrelsen stöder intention och målsättningar
med programmet, helt i linje med skogsstyrelsens
policy för skogar med höga sociala värden.

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Att upprätta ett handlingsprogram/riktlinjer av hög
Se rad 13
kvalitet är av största vikt för en god implementering.

skogsstyrelsen

2011-09-15

skogsstyrelsen

2011-09-15

En fråga gäller om programmet ska omfatta bara
skog eller vidgas till att omfatta all kommunal
tätortsnära natur, då även jordbruksmark och
våtmark berörs i texten.
Förtydliga vilka de ingående styrdokumenten är.
Större delen av programmets innehåll har hämtats från andra styrdokument. Ny skrivning ". Detta skogsprogram syftar till att samla de intentioner angående
Också intressant att utveckla hur skogsprogrammet skog och trädmiljöer som redan formulerats i andra kommunala styrdokument, bland andra Naturvårdsprogrammet, Översikts- och
kopplar till kommunens fysiska planering och andra Grönstrukturplanen, till en samlad skrivning".
strategiskt viktiga dokument.

skogsstyrelsen

2011-09-15

Missivets 3 000 ha skog för rekreation tas inte upp i Se rad 108
programmet. Oklart varifrån den siffran kommer.

skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

skogsstyrelsen

2011-09-15

Kan vara bra att göra tydligt vilka skogar som är
Se rad 13
rekreationsskogar och vilka som kategoriseras som
markreserv. Gärna med karta. Då blir det också
tydligt hur stora arealer det rör sig om.
Överväg att dela upp dokumentet så att det blir
Se rad 13
tydligare vilka målsättningar, avkastningskrav och
skötselprinciper som gäller för skogar för rekreation
och biologisk mångfald respektive målsättning för
markrreserv.
Om kommunen inte har något avkastningskrav, bör
det tydligt framgå i programmets inledning.
Målen behöver bli mer uppföljningsbara
Se rad 13

skogsstyrelsen

2011-09-15

Angående sidan 1, hierarkin, punkt 6 skriftliga
detaljinstruktioner: Detaljinstruktioner bör också
kunna ges i fält med anvisningar om åtgärder.

se rad 13
Förslaget är redigerat för mer konsekventa skrivningar.

Se rad 32

skogsstyrelsen

2011-09-15

Förslag på text i målet om rekreationsskogar.

skogsstyrelsen

2011-09-15

Förslag på text om ekosystemtjänster.

skogsstyrelsen

2011-09-15

skogsstyrelsen

2011-09-15

skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Skogsstyrelsen

2011-09-15

Socialnämnden

2011-08-31

Socialnämnden

2011-08-31

Socialnämnden

2011-08-31

Socialnämnden

2011-08-31

Ny skrivning" Människor har flera olika behov av, och önskemål om sina besök i naturen. Parker, skog, öppen mark, vatten och övrig natur ska därför
kunna tillgodose en mängd olika önskemål. Skötseln ska inriktas mot att bevara och utveckla olika upplevelsevärden. Områden med många kvaliteter
är särskilt viktiga, liksom områden som har unika värden. Samt "Tätortsnära skogar och andra trädbärande marker ska bidra till rika möjligheter för
friluftsliv, rekreation och upplevelser. Därigenom skapas attraktiva boendemiljöer för kommunens invånare och uppskattade besöksmål för
kommunens invånare och turister.
Unga människors lärande lek och utveckling i närnaturen skall stimuleras. Rekreationsvärde, naturvärden och kulturmiljövärden ska bevaras,
utvecklas och tillgängliggöras. Skötseln ska verksamt bidra till att uppfylla nationella, regionala och kommunala miljö- frilufts- och folkhälsomål.

Ny skrivning: Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska beaktas i planering och skötsel. För skogen är de
viktigaste funktionerna vattenrening, näringscykler, klimatreglering, fotosyntes samt skogsprodukter som virke, svamp, bär och viltkött. Till tjänsterna
räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till rekreation, utbildning och naturturism
Förslag på skrivningar under rubriken Övergripande Ny skrivning: " För kommunens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål. Samtliga dessa mål är överordnade
mål för Jönköpings kommuns skogsinnehav
virkesproduktion. Kommunen har därför inga avkastningskrav på sitt skogsinnehav utanför markreserven. Samhällsekonomisk nytta och värde för
kommunen skapas istället av skogarna som resurs för förebyggande hälsovård, attraktivitet för Jönköping som kommun, boendemiljö och
besöksmål". Samt " Kommunala skogar och trädbärande marker ska skötas så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden bevaras, utvecklas och
görs tillgängliga. Uttag av virke/biomassa kan göras för att uppnå målsättningar för skogsmiljön och syftet med förvaltningen."
Föreslår ny skrivning vad gäller rekreativa aspekter Ny skrivning: Människor har flera olika behov av, och önskemål om sina besök i naturen. Parker, skog, öppen mark, vatten och övrig natur ska därför
kunna tillgodose en mängd olika önskemål. Skötseln ska inriktas mot att bevara och utveckla olika upplevelsevärden. Områden med många kvaliteter
på skötsel av tätortsnära skog.
är särskilt viktiga, liksom områden som har unika värden.
Ny skrivning: Kommunens skötselåtgärder ska ha huvudsyftet att skapa skogsmiljöer med höga natur-, rekreations- och kulturvärden. Uttag av virke
Angående skötselprinciper: Det blir många och
kanske kan en del av dem utvecklas i
kan göras för att nå syftet med skötseln. Virkesintäkterna ska i detta sammanhang ses som ett sekundärt mål och högst ge en kostnadstäckning för
handlingsplan-skötselplan. Förslag till ny text.
de åtgärder som utförs" . samt "Kommande skötselbehov, exempelvis återkommande slyröjning, ska alltid beaktas innan åtgärder utförs".
Det bör finns en egen rubrik med krav på
kompetens.
Finns delvis en obalans med tyngdpunkt på
I skogsprogrammet har nu rekreation och kultur förts in i en rad stycken där de saknades i remissversionen.
biologisk mångfald jämfört med rekreation och
kultur. Det kan finnas en fördel med att se många
värden tillsammans.
Föreslår ny skrivning vad gäller riktlinjer.
Ny skrivning: Dokumentet utgår från kommunens ståndpunkter och långsiktiga målsättningar med skogsinnehavet. Det beskriver målbild och
skötselåtgärder för olika typer av miljöer så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden bevaras, utvecklas och tillgängliggörs.
Angående Samråd och dialog: Här kan även
Ny skrivning: Skogsförvaltningen ska präglas av en aktiv dialog med samhällets intressenter i skogs- och trädfrågor; Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
samråd och dialog med andra myndigheter som
markägare som äger tätortsnära skogar, föreningar, skolor och enskilda personer är exempel på parter att samverka med i syfte att säkra
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tas med samt
medborgarinflytande
andra markägare som äger tätortsnära skogar.
Önskvärt att programmet tar hänsyn till äldre och
Ny skrivning: För funktionshindrade och äldre människor är närhet och tillgänglighet till skog avgörande för deras möjligheter att nyttja den. Närhet till,
funktionsnedsattas behov av nyttjande och
och bevarande av väl tilltagna strövområden inom, eller i anslutning till tätorten, är värdefullt för de boende och en viktig satsning för att uppnå en
rekreationstillfällen, vilket inte klart framgår.
attraktiv kommun med god livskvalitet.
Programmets målsättningar är genomtänkta.
Mycket bra med en skötseldatabas.
Saknar uppgifter om vem som slutligen beslutar i en Se rad 45 Även fritidskontoret i nuvarande skrivning. Naturvårdsrådets uppgifter och mandat är en fråga som ligger utanför arbetsgruppens uppdrag.
viss fråga då personal från både tekniska-,
stadsbyggnads- och miljökontoret är involverade.
Positivt att skötselprinciperna kompletteras med
förslaget om extern kvalitetsgaranti för att säkra
skogsmarkens sociala värden.

