Jönköping 11 mars 2012
Till Kommunstyrelsen i Jönköping

Undertecknade föreningar i Naturvårdsgruppen vill härmed ge sitt stöd till de synpunkter på Tekniska
nämndens beslut angående skogsprogrammet som arbetsgruppen för skogsprogram och riktlinjer för
Jönköpings skogar har lämnat in till kommunalråden Ann-Marie Nilsson och Elin Lagerkvist. Vi önskar
också att det fortsatta arbetet med att ta fram riktlinjerna för Jönköpings skogar sker i bred
samverkan.
Vi vill erinra om att i Kommunprogrammet 2011 - 2014 sid 16 och 17 står bland annat:
”Kommunen ska i sin roll som skogsägare fästa stor vikt vid skogskötseln som ska präglas av
miljöhänsyn och beakta det rörliga friluftslivets behov”. Ordet skogsbruk (hänger ihop med
virkesproduktion) nämns inte alls i kommunprogrammet utan enbart ordet skogskötsel.
Vi anser att det är mycket viktigt att ansvaret för framtagande och fastställande av långsiktiga mål
gällande all tätortsnära skog och reservaten förs över från tekniska kontoret till
stadsbyggnadskontoret för att säkerställa kopplingen till översikts- naturvårds- och
grönstrukturplanerna. Där är det viktigt att kommunekologen har sista ordet när det gäller skog och
natur.
Att sedan tekniska kontoret utför själva arbetet enligt gällande arbetsorder anser vi vara helt i sin
ordning.
Det är också viktigt att personalen kommunen anlitar är helt fristående från virkesköpande
organisationer och att tjänsterna upphandlas separat från virkesförsäljningen.
Zonering:
Arbetsgruppen beslöt att inte ta upp zonering i programmet utan lämna sådana texter till riktlinjerna.
Det innebär att texten om zonering i tekniska nämndens beslut inte har varit föremål för
synpunkter under remisshanteringen och dessutom enbart efterfrågats av två instanser. Övriga, en
stor majoritet stödde arbetsgruppens skrivning. I det förslag till skogspolicy som presenterades
2009 fanns en snarlik skrivning som fick mycket stark kritik från många remissinstanser. Därför
förefaller det märkligt att det återkommer ännu en gång.
Ska man ändå ha med zonering i programmet förslår vi följande formulering: " I riktlinjerna ska finnas
zoneringar, geografiska och ekologiska (typbestånd), med syfte att öka skötselprincipernas tydlighet.
Schablonartade åtgärder ska i största möjliga utsträckning undvikas".

Det är många förvaltningar som berörs och vad vi förstår, även vill ha inflytande på hur Jönköpings
skogar sköts. Till exempel stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, miljö och tekniska kontoret.
Efter alla år av konflikter mellan naturvårdsorganisationerna och tekniska kontoret vore en nystart i
ny regi att föredra.

Vi föreslår en total översyn och en ny organisation för hela naturförvaltningen. När vi nu kommit till
skott med ett nytt skogsprogram vore det en stor fördel med en nystart gällande samarbetet mellan
kommunen och naturvårdsorganisationerna.
Vi vill också ha en garanti för en demokratisk process med att ta fram riktlinjerna och att riktlinjernas
antagande skall föregås av en remissrunda. Efter tekniska kontorets fadäs med att ta fram ett eget
programförslag för Jönköpings skogar när arbetsgruppens (där representanter för tekniska kontoret
ingick) förslag tydligen inte passade längre.
De möten som äger rum med naturvårdsgruppen visar också på detta. Att tekniska kontoret i god tid
ska informera om planerade åtgärder verkar vara fullständigt omöjligt att klara av. Menar man allvar
med att ha träffar med kommunens naturvårdorganisationer skall det vara i dialogform och inte en
envägskommunikation. Värdet av dessa träffar kan ifrågasättas i sin nuvarande form.
Vi anser också att skogstyrelsens inventering av tätortsnära friluftsområden ska arbetas in i en ny
skogsskötselplan och att den nuvarande görs om efter de nya riktlinjerna och skogsprogram. Som det
är nu sköts mer än 1000 hektar av tätortsnära skog med virkesproduktion som huvudmål. Vilket står i
strid med kommunprogrammet, som citerats här ovanför.
När det nu sker positiva förändringar i kommunens naturvårdspolitik hoppas vi på ett konstruktivt
och brett framtida samarbete gällande skötseln av kommunens skogar. En ny organisation, ett
modernt skogsprogram och riktlinjer som fastlägger principer för en ansvarsfull förvaltning.
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