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Länsstyrelsen
551 86 JÖNKÖPING

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut att i strid mot skötselföreskrifterna
tillåta paddling i Rocksjöån och Simsholmskanalen i naturreservatet Rocksjön,
Jönköpings kommun
Naturskyddsföreningarna i Jönköping och Bankeryd har i ett yttrande till stadsbyggnadsnämnden 2016-12-06 över två dispensansökningar, daterade i mitten av juni 2016, motsatt
sig tillåtelse till kanotpaddling under förbudstid i Rocksjöån, Simsholmskanalen och
angränsande skyddat område i Rocksjön. Se bilaga.
Stadsbyggnadsnämnden har därefter fattat beslut i ärendet 2017-01-19, § 58 och beslutat
att ge två naturturismföretag dispens från reservatsföreskrifterna och tillåtelse att på prov
under två års tid paddla i de mest ömtåliga delarna av reservatet efter den 15 juli.
Enligt tillägg till reservatets ordningsföreskrifter 2015 är paddling inte tillåten innanför
begränsningslinjer markerade på karta (skyddszoner för strandmiljöer) under kanotsäsongen 1 april – 30 september.
Naturskyddsföreningarna i Jönköping och Bankeryd anser att dispensbeslutet motverkar
syftet med reservatet och vi motsätter oss fortsatt fler störningsmoment för främst
sjöfåglarna. Naturreservatet har dubbla syften. Dispensbeslutet gynnar ensidigt syftet att
tillgodose rekreations- och friluftslivsbehov på bekostnad av syftet att bevara tätortsnära
natur vid Rocksjön. Med planerade flera hundra lägenheter på båda sidor om Odengatan
ökar trycket på Rocksjön med omgivningar från boende som behöver rekreation och
utevistelse. Det kommer att bli allt svårare att sköta reservatet på ett sätt som ökar den
biologiska mångfalden och arternas livskraft.
Vi befarar att Rocksjön med tillhörande vattendrag och strandområden inte tål fler
störningar. Inte heller kan vi se några särskilda skäl som motiverar att kommunen meddelar
dispens från föreskrifter som den har meddelat för naturreservatet, vilket krävs enligt
miljöbalkens 7 kap. 7 §.
Enligt skötselplanen för reservatet (Skötselområde 2 - Rocksjöån, Simsholmskanalen m.m.)
anges fåglarnas häckningstid till 1/4 – 31/7. Stadsbyggnadsnämndens beslut innebär
således en medveten kränkning av häckningsperioden.
Med hänvisning till vad som ovan anförts och till bilagda yttrande yrkar vi på att
Länsstyrelsen upphäver stadsbyggnadsnämndens beslut.
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