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Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:4 m.fl. Hedenstorp Skogslund. 

Dnr: Stbn/2020:348 

 

Naturskyddsföreningen i Jönköping vill framföra följande synpunkter på förslaget till 

detaljplan: 

Föreningen motsätter sig att bördig jordbruksmark åter igen tas i anspråk och omintetgör ett 

livskraftigt jordbruksföretag. Den aktuella jordbruksmarken på 10 ha är brukningsvärd, enligt 

kommunen och kommer att användas för industrier och verksamheter. Enligt lagstiftningen 

får denna mark bara exploateras om det behövs för att ta tillvara väsentliga samhälls-

intressen och efter att andra möjliga lokaliseringar utretts.  

Föreningen delar inte kommunens uppfattning att detaljplanen tillgodoser väsentliga 

samhällsintressen. Den aktuella detaljplanen har påbörjats med ett svartbygge avsett för 

jaktskytte och försäljning av varor med jaktanknytning. Knappast ett samhällsintresse. 

Kommunfullmäktige har därefter beslutat att inte bygga på jordbruksmark, och här finns en 

möjlighet att avstå från att uppföra fler stora byggnader inklämda mellan två områden med 

bostäder.  

Dunkehallaån uppges i planen ha låga värden för växt- och djurliv, en uppfattning föreningen 

inte delar. Inte heller att strandskyddet kunde upphävas på grund av att vattendraget är 

mindre än två meter brett. Vid föreningens kontrollmätning i slutet av år 2019 var 

medelbredden inom berört område i anslutning till planen drygt sju meter. 

Vi tror att ån tillsammans med det varierande jord- och skogsområdet bidrar till att så många 

som 39 fågelarter noterats vid inventeringen. Det framgår dock inte om någon art finns med 

på den nya rödlistan från 2020. Utarmningen av den biologiska mångfalden har medfört att 

listan nu inkluderar tidigare vanliga fågelarter såsom tornseglare, hussvala, kråka, grönfink, 

svartvit flugsnappare, entita, björktrast och gulsparv. Med denna detaljplan finns uppenbar 

risk för att ytterligare livsmiljöer försvinner.   
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