Timrå Kommun
Miljö & Byggkontoret

Minnesanteckningar från möte 2017-06-26, 13.00 – 15.00
Svenska naturskyddsföreningen och Timrå kommun
Presentation
Stig Karlsson, med i SNF sedan 74. Intresserad av naturfilm och foto, fåglar och
däggdjur. Filmprojekt med Stefan Grundström om nmosynefjärilen. Ledamot i
styrelsen.
Fredrik Karlsson, Ordf i SNF Timrå sedan i vintras. Håller också på med naturfoton,
naturmiljö i nattetid.
Kent Klingstedt, journalist sedan 20 år tillbaka. Ordf. i arkelogiska föreningen.
Fältbiolog, sitter med som ledarmot.
Margareta Danielsson, Intresserad av skog. Blev medlem när bergeforsdammen
skulle byggas om.
Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och byggkontoret.
Jens Löfgren, miljöinspektör och ekolog.

Jens roll som miljöinspektör/ekolog
50 % miljöinspektör och 50 % som ekolog.
Tillsyn/myndighetsutövning. Tillsyn på avloppsreningsverk, fiskodlingar och andra
miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Prövning av anmälningspliktiga
verksamheter enligt miljöprövningsförordningen, samråd mm.
Kompetensstöd i naturvårdsfrågor. Vid planering, förhandsbesked och nybyggnation
enligt PBL, i strandskyddsärenden och i övrig prövning och tillsyn (ex
vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet) enligt MB, samt skötsel av tätortsnära
skog finns ett behov av att tillföra naturvårdskompetens för att skydda värdefulla
naturmiljöer, flora och fauna. Besvara remisser från andra myndigheter och svara på
frågor från allmänheten är också en viktig del i naturvårdsarbetet.

Aktiviteter under 2017
Jens beskriver insatser i Åstöns naturreservat och LONA-projektet som förväntas
avslutas under året. Bland annat ska en rovfågelsplatå byggas av material från
reservatet. Nya informationstavlor kommer också att sättas upp vid entrén till
Skeppshamn, Koviken och Åkeråviken. Enligt den nya skötselplanen för reservatet
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ska några till grillplatser anordnas samt nya toaletter. Förvaltningen av reservatet
sköts av kultur- och teknikförvaltningen.
Våtmarkskalkning med helikopter till hösten. Sjökalkningen med båt kommer inte att
ske i fortsättningen. Aldersjön och Röjesjön kommer fortsättningsvis att kalkas med
helikopter på vintern. Fortsatt kalkning med helikopter på vintern. Timrå kommun
har efterfrågat trender, men inte fått, information från LST angående förändringar av
pH i sjöar och vattendrag. LST håller på att utvärdera de kalkningsinsatser som
genomförts sedan kalkningen började fram till och med nu. Eventuellt kan det bli
fråga om nykalkning enligt det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen.
Vi har fått pengar till fortsatt biologisk återställning av Ljustorpsån: Lagfors och
Tuna är de sträckor som kommer att åtgärdas under sommaren. Generellt handlar
det om att bredda vattendragen och skapa bättre förutsättningar för fisk och
bottenfauna. Fler uppväxtområden för mindre fisk och föda längs vattendragen. En
förbättrad strömsättning och variation i vattendraget.
Jens visar bilder och beskriver vilka åtgärder som planeras. Jens skickar
återställningsplanen samt uppföljningsrapporten (10-årsrapporten) till Fredrik.

Tätortsnära skog
Jens går igenom dokumentet mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå. Målen
beslutades av kommunfullmäktige 2012.
I dokumentet beskrivs bland annat hur tätortsnära skogar och rekreationsskogar ska
skötas. Vilken dialog och samverkan som ska ske både internt i kommunen och
tillsammans med närboende och andra berörda. Fredrik har några länkar om skötsel
av tätortsnära skog som han skickar till Jens. Naturskyddsföreningen undrade om det
finns något generellt avstånd uttalat för trädfällning, 10 meter mellan träden.
Det finns en vinning att kommunen förbättrar den interna samordningen utifrån
målen för skogsskötsel och naturvård. Flera nyckelpersoner på kommunen har bytt
tjänst och därför finns det särskild anledning att gå igenom målen igen.
En fråga kommer upp på mötet: När bör gång- och cykelvägar slås. Fredrik
informerar om att Öland har en särskild klippare som slår och samlar upp gräset med
samma aggregat. För att det inte ska bli för näringsrikt, vilket gynnar näringskrävande
växter bl.a. hundkex, brännässlor och lupiner. Konkurrerar ut andra värdefulla
kärlväxter. Eventuellt kanske det skulle gå att prioritera sträckor/områden där
växterna tillåts vara kvar en längre period för att gynna insekter och floran.

Övrigt
Fågelsångens naturreservat är svårtillgängligt, skyltningen behöver ses över, röjning
och hala spångar. Naturskyddsföreningen föreslår att det ska ordnas med fler
tillfartsstigar till reservatet. För att få använda privat mark till parkering behövs
markägarens godkännande och kanske även ett nyttjanderättsavtal. Jens avser att titta
på förutsättningarna under senhösten/vintern. Men om några åtgärder blir aktuella är
oklart. Jens och Stig besöker eventuellt reservatet tillsammans 29 juni.
Naturskyddsföreningen undrar vad som händer med SCA:s planerade
virkesterminaler. Torsbodaterminalen är nästan oanvänd. Det går ett rykte att SCA
och Gävlebolaget inte kommer överens och nu söker SCA nya platser för lagring av
timmer i Stavretäkten, Lögdebruk och Vivsta industriområde. Ett första samråd har
hållits men kommunen har inga uppgifter om SCA har lämnat in
tillståndsansökningar för platserna till länsstyrelsen.

Fortsatt samverkan/dialog
Ska möten ske periodvis och återkommande?
Ska möten ske när någon kallar (och har frågor att stämma av)?
Är det rimligt att ses en gång under våren och en gång under hösten? Ska vi bjuda in
andra föreningar i Timrå också till dessa möten?
SNF får gärna bjuda in Jens att delta på någon av SNFs aktiviteter.
Jens tar gärna emot inspel på LONA-projekt som kan genomföras tillsammans med
naturskyddsföreningen och andra föreningar.

