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Sedan nedanstående brev (som ännu inte besvarats) tillställdes er den 17:e augusti i år har inte
mycket hänt. Vid ett möte med arbetsgruppen för skogsprogrammmet för en tid sedan fick jag
dock av en händelse se att Anders S. hade en del av de efterfrågade dokumenten i sin dator.
Jag laddade på mötet ner dessa och har sedan upptäckt att det troligen saknas kartor över
några bestånd som ägs av Jönköpings kommun. Jag begär nu att omgående få:
•
•
•
•

de resterande kartorna från den nuvarande skogsbruksplanen.
kartor med målklassningar från den förra planen
kartläggning av tätortsnära skog i Jönköping (utförd av Skogsstyrelsen - kartor med
klassningar).
Kartor med nyupptäckta nyckelbiotoper på kommunägd mark (Helen Bjurulfs arbete
2010-11)

Det är uppenbart att arbetet med att ta fram ett skogsprogram för kommunen allvarligt
försvåras av att förvaltningen vägrar ta fram nödvändiga grunddokument.
Vad orsaken är till att hålla oss representanter för naturvårdsgruppen i okunnighet kan jag
bara spekulera i men konstaterar att det är ett konsekvent hållningssätt från förvaltningen
gentemot föreningarna. På i stort sett varje möte med naturvårdsgruppen det senaste året
har det förekommit ärenden där värdefulla träd avverkats utan föregående information –
än mindre dialog. I flertalet fall har inte heller kommunekologen kännedom om
åtgärderna och i några fall är även skogs och naturvårdsförvaltaren (Anders)ovetande.
Detta gäller nu senast Jönköpings stadspark där gamla (ca 180 år) tallar tagits ner de
senaste veckorna.
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Nedanstående begäran lämnades till T.K. (Anders Strandh, Håkan Danielsson) den 16:e april 2011.
Eftersom vi ännu inte fått dokumenten upprepas begäran härmed.
Praxis för hantering av offentliga handlingar är att de skall utlämnas skyndsamt; helst samma dag dock
senast inom tre dagar. Då den tidsramen överskridits med råge vill jag ha en förklaring och ett
officiellt besked om varför de inte görs tillgängliga.

Handlingarna är nödvändiga för vårt arbete med kommunens skogsprogram varför Anders
Strandhs mailsvar (bifogas) inte är rimligt. Undertecknad och Martha Wägeus har lagt
åtskillig ideell tid på arbetsgruppen, att vi dessutom skall betala för den nödvändiga
underlagsinformationen som Anders i över ett års tid muntligen lovat att förse oss med är
anmärkningsvärt. Såväl vi i arbetsgruppen som ansvariga politiker behöver ha insyn i de
konkreta målen för respektive bestånd av kommunens markinnehav. Det är alltså inte bara för
vår del som informationen behöver göras tillgänglig. Bristande kunskaper om hanteringen av
det dataprogram som används för planen är inte ett tillräckligt argument att inte lämna ut
uppgifter.
Det efterfrågade dokumentet över beståndet i Bråneryd har inte heller lämnats ut, i ett
kompletterande mail har jag begärt att få både nuvarande och tidigare skogsbruksplans
målbeskrivning för denna. Frågan är akut eftersom planer finns att inom kort plantera med
gran på denna yta, belägen i en av Östra Vätterbranternas värdetrakter för ädellöv. Enligt
Stellan Gustavsson innehåller åtminstone den gamla planen anvisningar för
ädellövföryngring. Vi vill veta om detta mål har ändrats.
Med anledning av ovanstående begär jag nu också att få den förra skogsbruksplanen i digital
eller pappersversion (begäran tidigare översänd till Anders Strandh). Om det har gjorts
ändringar (till lägre sociala och naturvårdsambitioner) i målbeskrivningarna så vill vi lyfta
den frågan över tjänstemannanivå. Det rör sig i såfall om en ny inriktning av principiell
betydelse vilket i så fall borde fastställas i nämndbeslut. Som det är nu vet vi dock inte mer än
att antingen har inriktningen ändrats för detta enskilda bestånd eller så agerar Tk tvärtemot
skogsbruksplanen. Frågan har principiell betydelse ur många synvinklar, inte minst för
trovärdigheten i biosfärområdets uttalade ambitioner att i denna värdetrakt öka andelen
ädellöv.

Claes Hellsten

Begäran om kartmaterial
Undertecknad vill härmed beställa en pappersversion av Jönköpings Kommuns skogsbruksplan.
Framförallt vill jag ha kartmaterial i vilket det framgår beståndens geografiska placering och
målklassning. Skötselmål och beskrivning är också intressanta men kan vänta. Dock vill jag ta del av
all information om det bestånd som nyligen avverkats i Huskvarna, Bråneryd.
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