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Samråd om förslag till föreskrifter och skötselplan för
naturreservat Kronoskogen
Yttrande till kommunstyrelsen.
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
Nämnden anser att det är angeläget att bevara och utveckla Kronoskogen som ett
centralt beläget naturområde för motion och rekreation i Ljungby stad.
Nämnden har inga direkta synpunkter på förslaget till föreskrifter och skötselplan.
Det är angeläget att kommunen fortsätter hålla en hög kvalitet på skötseln och att
Kronoskogens gröna och rekreativa värden visas genom kartor, skyltar,
information på kommunens webbplats och även kartor och/eller digitala medier
som visar på de olika natur-, kultur- och rekreativa värden som Kronoskogen
härbärgerar. Det kan handla om att visa på olika rumsbildningar (sanddyner,
tallskog, betesmark och liknande) och forn- och bebyggelselämningar. Det är
också av stor betydelse att kommunen hela tiden arbetar med att göra området mer
attraktivt inom ramen för naturreservatets föreskrifter.
Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsen gav den 13 mars 2012 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till naturreservat med föreskrifter, skötselplan och
avgränsning för Kronoskogen i Ljungby stad.
En arbetsgrupp bestående av representanter från miljö- och byggförvaltningen,
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunekolog
har tagit fram ett förslag.
Syfte
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla en äldre talldominerad blandskog
så som en tillgång för det tätortsnära friluftslivet. Även biologiska värden ska
bevaras och utvecklas liksom att historiska förhållanden ska synliggöras.
Syftet ska uppnås genom att:
 Föreskrifter som långsiktigt bevarar skogens värden och hindrar exploateringar
upprättas.
 Vissa mindre åtgärder som gynnar reservatets syften är tillåtliga.
 Åtgärder sker så att rumsbildningar skapas/bevaras.
 Tryggheten längs områdets stigar bevaras.
 Skogen föryngras genom kontinuitetsskogsbruk.
 Förekomsten av gran begränsas i vissa delar.
 Karaktärsträd av främst tall och ek skapas särskilt i kanterna av reservatet.
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Bara sandytor återupprättas i soliga lägen.
Områdets historia skall göras synligt.
Vattenskyddsområdets bestämmelser ska gälla.
Befintliga byggnader och anläggningar i området ska underhållas. Vid behov
kan nya tas fram för att gynna motion och friluftsliv.

Upplysningar
Kommunstyrelsen underrättas om yttrandet.
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