
 Minnesanteckningar 

 

 

1 (3)

 

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: 2019-06-18 

Grupp: Natur- och friluftsråd 

Tid och plats: 17:00, Lunddalen, Friluftsfrämjandet Finspångs 
anläggning 

Deltagare: Hugo Andersson (C) – ordförande  
Ingrid Westlund (V) – vice ordförande  
Berit Martinsson (S) – ledamot 
Henrik Pettersson – Finspångs Fiskevårdsförening  
Åke Kinnander – Finspångs lokalavdelning för 
Friluftsfrämjande  
Annelie Wiklund – Finspångs SOK  
Anne Kron – Lantbrukarnas Riksförbund, kommungrupp 
Finspång  

 

Jane Hjelmqvist – koordinator 

Per Strannelid – adjungerad  

 

Frånvarande 

(anmält  

förhinder: 

Johan Njunjes – Holmen Skog  
Maria Karlsson – Naturskyddsföreningen i Finspång  
Martin Törnqvist – Funktions Rätt i Finspång  

Minnesanteckningar - natur- och 

friluftsråd 
Detta var rådets första möte och fokus för mötet var därför att rådets 
ledamöter skulle få presentera sig själva och sin organisation. På agendan 
fanns även att utifrån rådets syfte (enligt reglementet) inleda en diskussion 
av rådets framtida arbete.   

Mötets utskickade dagordning gjordes om för att möjliggöra presentation 
från Per Strannelid som enbart hade möjlighet att delta fram till kl. 17:45. 
Minnesanteckningar är dock enligt utskickad dagordning.  

Presentationsrunda 

Rådets ledamöter presenterade sig själv och sin organisations verksamhet.  

Information från kommunen 

Natur- och friluftsplan 

Arbetet med framtagande av kommunens första natur- och friluftsplan är i 
sin slutfas. Det genomförs en enkätundersökning på nätet för att få mer 
kunskap om hur du som medborgare ser på Finspångs natur- och friluftsliv 
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och samtidigt skapa en möjlighet för medborgarna att tycka till om vilka 
områden som är viktiga för dem.  

Underlaget från enkäten kommer att användas för att utveckla och ta till 
vara på områden och platser som har potential att bli en del av Finspångs 
natur- och friluftsliv.  

Ett förslag beräknas vara klar under augusti/september och kommer att 
skickas ut på remiss till bland annat natur- och friluftsrådet. Mer 
information kommer efter semestern.    

Kartläggning natur- och friluftsområden 

Under 2018 och 2019 har kommunen kartlagt natur och friluftsområden. För 
naturvärden finns sedan länge ett nationellt system med värderingsmetodik 
med fyra klasser. Något sådant system har saknats på friluftssidan.  

Finspångs kommun har därför deltagit i ett projekt tillsammans med 
Naturvårdsverket, sju andra kommuner och tre län för att ta fram en modell 
för kartläggning av friluftsområden. Av de sju kommuner som startade 
arbetet har tre, bland dem Finspång kommit i mål. För Finspång har en stor 
drivkraft varit att vara i fas med framtagande av översiktsplan.  

Kommunen har haft externa medel för kartläggningarna av både frilufts- 
och naturområden. Många områden har besökts. Många nya naturområden 
har lagts till och totalt finns 837 naturobjekt på kartan. Antal klass 1 
(nationellt intresse) uppgår till 42 stycken, antalet klass 2 (regionalt intresse) 
uppgår till 203 stycken. Antalet objekt har ökat i båda dessa klasser sedan 
föregående objektskatalog, främst på grund av ökat kunskapsunderlag om 
områdets arter.  

På friluftssidan har 15 områden klassats som mycket värdefulla. Totalt har 
67 områden identifierats och klassats. Bland dessa ingår bland annat alla 
kommunens naturreservat (26 stycken). Särskilt när det gäller 
naturreservaten så överlappar områden för natur- och friluftsliv.  

Kartläggningen kommer att vara en del av översiktsplan och kommer att 
presenteras i samband med natur- och friluftsplanen.  

Årets friluftskommun 

Naturvårdsverket har i uppdrag att få kommuner jobba mer strategisk med 
frågorna. Sedan 2010 har en enkät skickats till samtliga kommuner om hur 
man jobbar med friluftsfrågor. Första året var Finspång i topp 3 i 
Östergötland. Sedan dess har kommunen fortsatt att jobba strategiskt med 
frågorna och inte varit sämre än tredje bästa i ÖG.  

I år hamnade Finspångs kommun på första plats i Östergötland och 16:de 
plats i Sverige. Den fråga vi inte kunde svara ja till i år var om vi har en 
antagen friluftsplan. Därav arbetet med att ta fram ett natur- och friluftsplan.  
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Rådets framtida arbete 

Viktigt att vara ute, mål att varje möte hos någon ny organisation. 

Några av frågorna som rådet lyfter redan nu är: 

• Allemansrätten 

• Barn och friluftsaktiviteter – hur kan rådet arbete för att främja 
aktiviteter som får flera familjer ute i naturen. 

Till nästa möte ska ledamöter fundera kring rådets arbete och vilka frågor är 
prioriterade utifrån deras organisation.    

Övriga frågor 

Det önskades information om hur kommunen jobbar med invasiva arter 
samt klimatanpassning.  

Nästa möte 

10:de september kl. 17-19 i Rejmyre – byarådet tillfrågas om möjlighet att 
berätta om sitt arbete t ex med handikappanpassning av badplatsen vid 
Hunn. 

26:de november kl. 17-19, platsen ej bestämd. 

 

Natur- och friluftsrådet 

Jane Hjelmqvist 

Hållbarhetsstrateg 

 


