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Yttrande naturvårdsprogram Ödeshög
Bakgrund
Ödeshögs kommun har överlämnat ett förslag till reviderat naturvårdsprogram
och erbjudit Mjölby kommun att lämna synpunkter på programmet.
Kommunstyrelsens förvaltning har efterfrågat synpunkter från miljökontoret.
Handlingarna beskriver naturvårdsprogrammet. Programmet består av en allmän
del, en strategi- och åtgärdsdel och en objektsdel. Strategi och åtgärdsdelen ska
utvärderas och vid behov reviders vid varje ny mandatperiod. Objektsdelen bör
revideras regelbundet vid behov.
Sammanfattning
Mjölby Kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på revideringen av
Ödeshögs kommuns naturvårdsprogram.
Beslutsunderlag
Remiss från Ödeshögs kommun
Skäl för beslut
Revideringen av naturvårdsprogrammet är ambitiös. Flera strategier och åtgärder
som planeras kommer att fungera som inspirationskälla för naturvårdsarbetet i
Mjölby kommun.
Enligt miljökontorets bedömning är det viktigt att det efterhand sker samråd med
Mjölby kommun vad gäller objektsdelen och områden med höga naturvärden som
gränsar mot Mjölby kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkt på revideringen av Ödeshögs
kommuns naturvårdsprogram som är ambitiös samt att flera strategier och
åtgärder som planeras kommer att fungera som inspirationskälla för
naturvårdsarbetet i Mjölby kommun.

2.

Kommunstyrelsen tillägger att det är viktigt att det efterhand sker samråd
mellan Ödeshögs kommun och Mjölby kommun vad gäller objektsdelen
och områden med höga naturvärden som gränsar till Mjölby kommun.

___
Beslutet skickas till
Ödeshögs kommun
Akten
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Meddelande
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-12-17

KS/2018:353

Handläggare

Ulla-Britt Gärd
Tfn 0142 - 85170

/Adressat/

Remiss ang. naturvårdsprogram Ödeshögs kommun

Ödeshögs kommun har kommit in med en remiss om deras naturvårdsprogram.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda ärendet och önskar svar från Miljökontoret för yttrande av
remissen enligt bifogade handlingar senast den 11 januari.
Kommunstyrelsens förvaltning
Ulla-Britt Gärd
Administrativ assistent

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
mjolbykommun@mjolby.se

Ämne: Remiss naturvårdsprogram Ödeshögs kommun
Från: Charlotte Hallin Johansson <charlotte.hallin-johansson@odeshog.se>
Till: Ödeshög Miljo Och Byggnämnden <miljoochbyggnamnden@odeshog.se>; Ödeshög Barn
och Utbildningsnämnden <barnochutbildningsnamnden@odeshog.se>; Ödeshög Socialnämnden
<socialnamnden@odeshog.se>; Ödeshög Kultur Och Fritidsnämnden
<kulturochfritidsnamnden@odeshog.se>; ostergotland@lansstyrelsen.se
<ostergotland@lansstyrelsen.se>; jens.johannesson@lansstyrelsen.se
<jens.johannesson@lansstyrelsen.se>; olle.jonsson@lansstyrelsen.se
<olle.jonsson@lansstyrelsen.se>; info@sveaskog.se <info@sveaskog.se>;
vadstena.kommun@vadstena.se <vadstena.kommun@vadstena.se>; Mjolbykommun
Funktionsbrevlada; Boxholm Kommun <kommun@boxholm.se>; tranas.kommun@tranas.se
<tranas.kommun@tranas.se>; kontaktcenter@jonkoping.se <kontaktcenter@jonkoping.se>;
charlotte.onnestedt@telia.com <charlotte.onnestedt@telia.com>; Kjell Antonsson
<kjell.antonsson@home.se>; vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se
<vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se>; hembygd@hedainfo.se <hembygd@hedainfo.se>;
region@regionostergotland.se <region@regionostergotland.se>; Christina Bryntesson
<christina.bryntesson@odeshog.se>; ritawh@live.se <ritawh@live.se>; Tommy Tyrberg
<tommy.tyrberg@gmail.com>; christerwiking@hotmail.com <christerwiking@hotmail.com>;
ulrika@urnatur.se <ulrika@urnatur.se>; SVERKER <sverker2@tele2.se>; Olof Rosenqvist
<olof.rosenqvist@gmail.com>; Gunnar <gebbe@telia.com>; Granlund-Feldt Malin
<malin.granlund-feldt@lansstyrelsen.se>; sture.brolin@outlook.com
<sture.brolin@outlook.com>; Anders Karlsson <anders.karlsson@odeshog.se>; Annicki
Oscarsson <annicki.oscarsson@odeshog.se>; Baharan Raoufi-Kvist <baharan.raoufikvist@odeshog.se>; Charles Eriksson <charles.eriksson@odeshog.se>; Johan Tegnert
<johan.tegnert@odeshog.se>; Jonas Andersson <jonas.andersson@odeshog.se>; Karin Langhart
<karin.langhart@odeshog.se>; Roger Silfver <roger.silfver@odeshog.se>;
camilla.linusson@outlook.com <camilla.linusson@outlook.com>
Mottaget: 2018-12-12 08:56:08
Hej
Nu finns en remissversion av Ödeshögs kommuns reviderade naturvårdsprogram. Bifogat finns ett
följebrev till remissen. Naturvårdsprogrammets 3 delar finns att hämta på vår hemsida
http://www.odeshog.se/boendemiljo/miljoochhalsa/naturvard/naturvardsprogram.4.5722be616683dd3
17fe4f4.html
Svar önskas senast 31 januari 2019

Hälsningar
Charlotte Hallin Johansson
Miljöchef
_______________________
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