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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: 2020-02-04 

Grupp: Natur- och friluftsråd 

Tid och plats: 17:00, kommunhuset Finspång  

Deltagare: Ingrid Westerlund (V) – vice ordförande  
Berit Martinsson (S) – ledamot 
Maria Karlsson – Naturskyddsföreningen i Finspång 
Sanna Strömberg – Holmen Skog  
Susanne Karlsson – Finspångs Kanotklubb 
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång 
Anne Kron – Lantbrukarnas riksförbund  
Jan-Erik Fors – Finspångs Friluftsfrämjande, adjungerad 

Fredrik Franzén – Fritidsutvecklare koordinator 
Marika Sjödin – Naturvårdssamordnare, adjungerad  
Stefan Bohlin – Fritidspedagog, adjungerad 

Frånvarande 

(anmält  

förhinder: 

 

Hugo Andersson (C) - ordförande 
Annelie Wiklund – Finspångs SOK 
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening 
Åke Kinnander – Finspångs Friluftsfrämjande  

 

Minnesanteckningar - natur- och 

friluftsråd 
Mötet inleddes med ett välkomnande av Ingrid Westerlund (V) som idag 
leder mötet.  

 

Information från kommunen 

Skolskogar  

På plats finns Stefan Bohlin som jobbar som Fritidspedagog på 
Nyhemsskolan och drivit arbetet med att anlägga ett antal anordningar i 
skolskogen närmast skolan. Bland annat har en grillplats och en 
motorikbana byggts. För att förverkliga projektet har LONA-bidrag från 
Naturvårdsverket används och men hjälp av ideella krafter så som 
föräldragruppen. Detta har gjort att kostnaden har kunnat hållas låg då 
arbetskostnad och ideella timmar kan räknas som medfinansiering. En viktig 
fråga kring uppbyggnaden är att nyttja naturens material och att skapa en 
tillgänglighet så att alla kan använda skolskogen och att de blir ett naturligt 
inslag i undervisningen och fritidspedagogiken. Marika Sjödin berättar hur 
Finspångs kommun jobbar brett med begreppet skolskogar i kommunen. 
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Allemansrätten  

Under Natur- och friluftsrådets tidigare möten har frågan kring 
allemansrätten kommit upp. Rådet önskar göra en nischad vecka där 
allemansrättens möjligheter och förpliktigande kommer i fokus. Veckan ska 
innehålla information, kunskapsspridning och synliggöra vilka möjligheter 
allemansrätten ger och vad alla behöver ställa upp på för att den skall 
fungera. En öppen diskussion sker bland rådets medlemmar och denna 
vecka kan med fördel äga rum i höst när svampsäsongen är igång och 
guidningar och annat kan vara ett inslag i veckan. LRF har identifierat fyra 
prioriterade områden som markägarna lyfter upp: fyrhjulingar i naturen, 
nyplanteringarna, fiske och eld i naturen. 

Finspångs kommun kan samordna deltagarnas aktiviteter och föra ut ett 
samlat program i kommunens sociala medier, informationstavlor och på 
hemsidan. 

 

Natur- och friluftsplanen 

Planen har varit ute på remiss och flera av rådets medlemsorganisationer har 
skickat in sina synpunkter. Just nu bearbetas dessa och planen skall upp till 
Kommunfullmäktige inom snar framtid. Planen blir ett strategiskt dokument 
för det fortsatta arbetet med att utveckla Finspångs natur- och friluftsliv.  

 

Bönnernskogen – uppdatering 

På tidigare råd har information givits att Finspångs kommun har för avsikt 
att rusta upp Bönnerbadet och naturstigen i Bönnerskogen. Tanken är att 
koppla ihop badet med naturvärdena i skogen och göra platsen 
tillgänglighetsanpassad med nya grillar, bänkar och skapa ett utegym som 
riktar sig även till äldre personer. Finspångs kommun har sökt LONA-
bidrag för samtliga åtgärder samt medel från Region Östergötland för 
tillgänglighetsanpassningar. Beslut har kommit från Regionen där 
regionutvecklingsnämnden RUN delvis beviljar ansökan. Finspångs 
kommun tror att beskedet för LONA-ansökan kommer inkomma i mars 
månad. 

 

Rådets framtida arbete 

Vilka frågor är prioriterade utifrån er organisation? Vi fortsätter runt bordet 
så att alla ledamöter får möjlighet att presentera från sin organisation. Denna 
gång är det Holmen Skog och Naturskyddsföreningen som beskriver vad de 
skulle vilja att rådet behandlar. 

Holmen Skog. Prioriterade frågor för Holmen skog just nu är att bekämpa 
granbarksborren som tar mycket utrymme i den inre organisationen. En 
förändring Holmen skog kan se kring borrens utbredning är att den även 
angriper tall vilket är en ny upptäckt. Frågan kommer till Grosvadsskogen 
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och hur planerna där ser ut. Holmen ska under året ta angripna träd i 
området men inte avverka. Det sker en fortsatt diskussion med Finspångs 
kommun. 

Naturskyddsföreningen. Föreningen vill vara aktiva inom 
informationsspridning, guidning och vara behjälpliga med sin kunskap om 
naturen och naturlivet. Just nu tittar föreningen på olika stråk för vandringar 
i skog och mark.  

Övriga frågor 

Friluftsfrämjandet informerar att de nu driver ett projekt med att få ut äldre i 
naturen. En diskussion förs kring äldres möjlighet att få njuta av skogen. 
Marika berättar att hon kommer utföra guidning för målgruppen i augusti i 
Bönnerskogen. 

LRF ställer frågan om ett ökat problem med bävrar som fäller träd över våra 
kanotleder. För Finspångs kommun är det viktigt att de utpekade 
kanotlederna är uppdaterade enligt sin karta. Ser man nya träd falla över 
dessa leder kan man anmäla detta som ett tips till kommunens felanmälan på 
Finspångs kommuns hemsida. 

Marika delar ut information om Finspångs kommuns naturreservat samt 
karta över de vandringsleder som finns i naturreservaten. 

Nästa möte 

Datum: Tisdag 28 april  

Tid:  17.00-19.00 

Plats:  Tjuttorps naturreservat 

 

 

Vid pennan 

Fredrik Franzén, Fritidsutvecklare 

 


