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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Datum: 2019-11-26 

Grupp: Natur- och friluftsråd 

Tid och plats: 17:00, kommunhuset Finspång  

Deltagare: Hugo Andersson (C) – ordförande  
Berit Martinsson (S) – ledamot 
Maria Karlsson – Naturskyddsföreningen i Finspång  
Susanne Karlsson – Finspångs Kanotklubb 
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång 
Annelie Wiklund – Finspångs SOK 
Anne Kron – Lantbrukarnas riksförbund  
Åke Kinnander – Friluftsfrämjandets Lokalavdelning för 
Finspång  

Jane Hjelmqvist – koordinator 
Kirsi Aronsson – fritidsutvecklare, adjungerad  
Fredrik Franzén – fritidsutvecklare från 1 dec 

Frånvarande 

(anmält  

förhinder: 

 

Sanna Strömberg – Holmen Skog  
Ingrid Westlund (V) – vice-ordförande 
Susanne Carlsson – Finspångs kanotklubb 
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening  

 

Minnesanteckningar - natur- och 

friluftsråd 
Mötet inleddes med avtackning av Kirsi Aronsson som slutar som 
kommunens fritidsutvecklare. Rådet riktar ett stort tack för fantastiskt arbete 
senaste åren, särskilt med att främja jämlikhet i tillgång till idrott- och 
fritidsaktiviteter.    

Rådet önskade att minnesanteckningar från rådets möten kan finnas på nätet. 
Jane undersöker och återkopplar.  

Information från kommunen 

Skolskogar  

Punkten utgick pga sjukdom.  

Status granbarkborre i skogarna i Finspång  

Status för granbarkborre efterfrågades på förre möte. Holmen rapporterade 
följande. Kommunens naturvårdssamordnare är för närvarande ledig, en 
rapport om kommunens skogar kommer senare.  

Holmen skickade följande information innan mötet: Angående 
barkborreläget på Holmen så har vi uppskattat att skadorna är ungefär 
dubbelt så stora 2019 mot 2018.  
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Svärmade tre ggr 2018. svärmat 2 ggr 2019. 

Vi har utfört en dataanalys med satellitbildtolkning för att få en 
uppskattning om skadad areal och var den finns. Alla våra traktplanerare 
åker med analysen som underlag och planerar trakter där vi har angripna 
träd. Målet är att ha hunnit igenom så mycket som möjligt till maj 2020 då 
de svärmar igen. 

Anne Kron tillade att den normalt sett går enbart på gamla träd, men att nu 
även yngre gran har angripits. Det har inneburit en jättestor ekonomisk 
förlust.  

Utveckling Bönnernskogen 

Området karakteriseras av fin, gammalskog och är centrum nära. 
Kommunen har sett möjlighet att utveckla området för friluftsliv på nära 
håll från tätorten.  

Gångvägen har fixats till så att det är lättare för funktionshindrade att ta sig 
ned (från parkeringen/nedre vägen). Det ska även finnas bänkar och sittytor 
för att kunna komma ut i naturen och skyltar för en naturstig är uppsatta.  

Planen framåt (ca 3-års sikt) för området är ytterligare naturstig med skyltar, 
ett utegym uppe på släntan med stationer för äldre men även andra stationer 
och en tillgänglig grillplats nere vid sjön. LONA-bidrag har sökts från 
Naturvårdsverket. Vissa delar av förslag har tagits fram i samarbete med 
kanotklubben. På längre sikt finns idé om en gångbro över till 
sjukhusområdet. 

Hundpark och hundbadplats 

Hundpark har varit en fråga under flera år. Efter ett antal möten med 
medverkande hundägare har ett område vid Grosvad framför skateparken 
hittats som passande och relativt enkelt att etablera. Ärendet har skrivits 
fram till kommunstyrelsen för en hundpark och medel finns avsatt. 
Hundgården ska finnas på försök och en intressegrupp ska ansvara för 
tillsyn. En skylt med regler för området kommer att sättas upp. 

Förslag på hundbad har varit uppe i folkhälsorådet. Det finns idag ingen 
utpekad hundbadplats men det är inte förbjudet att ha med hund på annan 
badplats så länge de är kopplad. Frågan om att peka ut en plats för hundbad 
kommer att behandlas vidare under 2020.  

LOVA-bidrag 

Kommunen har beviljat ca 760 tkr för arbete med dagvatten. Projektet 
omfattar två delar, att utveckla kommunens strategiska arbete samt en del att 
utreda och föreslå åtgärder för att minska belastning från dagvatten till 
Skuten.  

Förslag till kampanj för allemansrätten 
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Utifrån rådets första möte hade ett antal handläggare från olika sektorer 
inom kommunen ett inledande arbete för en kampanj för allemansrätten. 
Kommunen vill gärna att kampanjen blir ett samarbete med föreningar och 
framförallt med de som finns representerade i rådet. Kommunens förslag är 
att det genomförs allemansrättsveckor under våren och hösten med olika 
aktiviteter.  

Förslaget diskuterades och många av föreningar ser möjligheter utifrån sitt 
arbete. Vi återkommer till punkten vid nästa möte. Varje förening får 
fundera kring sina möjligheter att erbjuda aktiviteter med fokus 
allemansrätten. Vilka samarbetsmöjligheter ser vi/ni? 

Natur- och friluftsplan – frågor och diskussion  

Förslag till natur- och friluftsplan skickades ut med kallelsen. Flertal av 
organisationerna kommer även att skicka in remissvar, nedan är en 
sammanfattning av synpunkter som togs upp på mötet.   

Naturskyddsföreningen 

• Generellt är visionen inte tillräckligt tydligt och det finns få robusta 
åtgärdsförslag. De står dock bakom de fyra målen men vill se tydligare 
länk till nationella dokument.  

• Vill gärna att begreppen natur och grönområde definieras och 
används tydligare genom planen och att det finns större fokus på det 
gröna.  

• Vill gärna se att kommunen jobbar mer proaktiv med inköp av mark 
och överenskommelser med markägare där mark inte kan köpas in. 

• Ekologisk utveckling prioriteras besöksmål 

• Skulle gärna se flera rundslingor i naturen, som komplement till 
långa leder, en fortsatt satsning på kanot och andra leder.  

• De saknar en strategi för hur hanterar intressekonflikter  

Lantbrukarnas riksförbund  

• Positivt att ta det tas fram en plan och att kommunen tänker brett. 

• Handlingsplaner för grönblå infrastruktur särskilt intressant. LRF 
och andra markägare måste vara med när en sådan plan tas fram.   

• Invasiva arter behöver vi börja jobba med. Detta arbete kan inte 
kommunen vänta med. Informera om invasiva arter är viktigt.  

• Undrar om ridleder och fiske finns med. Om inte bör det lyftas 
tydligare.  

Friluftsfrämjande 

• Vill se än mer fokus på skyldigheter med allemansrätten 
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• Tillgänglighet för olika grupper är viktigt, med möjlighet till 
parkering. 

• Lyfta vikten att få ut barn i naturen, naturnära områden osv.   

• Kunskap om naturisar, skridskoåkning bör lyftas i planen 

• Intresserad av naturkartor för Finspångs kommun (en app som finns 
i flertal andra kommuner). 

• Skulle gärna se att kommunen arbetade mer med marknadsföring av 
natur- och friluftsaktiviteter, områden och möjligheter.   

• Länk till folkhälsoaspekten skulle kunna lyftas tydligare – bl a fysisk 
aktivitet på recept.  

Rådets framtida arbete 

Vi fortsatt runt bordet så att alla ledamöter fick möjlighet att presentera från 
sin organisation.  

Funktionsrätt i samhälle  

• Viktig att tillgänglighet finns med i alla sammanhang. Vilket behöver 
inte innebära att det är asfalterat överallt men att olika grupper får 
tillgång till olika platser.  

• Ser möjlighet att medverka i aktivitet för rådet och visar 
förutsättningar - t ex vid Bönnern i samband med 
allemansrättsveckan 

SOK 

• Anser att rådet är ett bra forum med bra representation, kanske lite 
för glest med möten.  

• Rådet ger en bra möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter och 
möjlighet att samverka.  

Friluftsfrämjande 

• Ser positivt på rådet och möjligheten att påverka arbetet i kommunen 
med natur- och friluftsfrågor. Vill gärna att frågan om rådets 
styrande kraft och möjligheter diskuteras även framöver 

Naturskyddsföreningen 

• Har fokuserat på planen inför detta möte men ser rådet som en bra 
möjlighet för samarbete mellan föreningar 

Lantbrukarnas riksförbund  

• Tycker gröninfrastruktur som begrepp är intressant och vill gärna 
jobba mer med definitioner. Vad betyder begreppen för Finspång.  

• Att arbete med allemansrätten är viktigt och en bra början för rådet. 
De ser det som jättebra att markägarna och de som nyttjar marken 
för t ex friluftsliv kunna mötas i ett sådant. 
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Övriga frågor 

Värgfrågan diskuterades.  

Förslag på framtida exkursion - Holmen och skolskogar. 

Nästa möte 

4:de februari kl. 17-19, Kommunhuset, konferensrummet Glan 

Natur- och friluftsrådet 

Jane Hjelmqvist 

Hållbarhetsstrateg 

 


