Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 17 september 2020
Ordförande: Torsten Torstensson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga ledamöter: Stig Olsson, Karin Cederberg, Bo Olsson, Ingrid Karlsson,
Göran Åhrèn
Ej närvarande: Berndt-Johan Lindberg och Anders Olsson-Grytfors

Protokoll
§ 24

Mötets öppnande: Ordförande Torsten Torstensson hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 25

Val av justeringsman: Till justerare valdes Karin Cederberg.

§ 26

Dagordningen: Dagordning och kallelse godkändes.

§ 27

Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 28

Bebyggelse åkermark: Ordföranden presenterade ett förslag till ändrad
planeringsinriktning som nu skall genomföras i Jönköpings kommun för att
bevaka framtida exploatering av brukningsvärd jordbruksmark och
ordföranden jämte Stig Olsson ämnar lämna in en motion till Uddevalla
kommun med liknande innehåll. Stig betonade hur viktigt det är att bevaka att
bebyggelse inte sker på åkermark.

§ 29

Föreningsarkivet: Det finns samlat material och protokoll från tidigare år som
mötet beslutade att ordförande och Bertil Sköldh skall sortera och gå igenom
och slutligen lämna in till Föreningsarkivet i Uddevalla

§ 30

Remiss väg 161: Ordförande gick igenom alla sex förslagen från Trafikverket.
Gruppen var överens om att någon ny sträckning inte är önskvärd för att kunna
bevara befintlig åkermark. Ingrid Karlsson fick i uppdrag att skriva ett förslag till
remissvar till nästa möte.

§ 31

Rapporter a) Vattendragsvandring: Göran redogjorde från en
vattendragsvandring som han och ordförande hade deltagit på, som var
arrangerad av Göteborgsregionens regionförbund för de sju samverkande
vattenråden. Man diskuterade laxtrappor, vägtrummor som kan underlätta
både för fisk och landdjur att passera i vattendrag och under vägar.

b) Markavvattning: Göran presenterade en rapport om markavvattning från
HaV o Jordbruksverket där mellan 5000 och 12500 hektar kommer klassas som
KMV (Kraftigt modifierande vatten) och tas ur produktion för miljöåtgärder.
Det finns förslag på 1000 hektar åkermark på Dalboslätten som skall tas ur
produktion tvärt emot Livsmedelsstrategin som går ut på att vi skall värna om
åkermarken. Tanken är att beslut som skall fattas under 2024.
c) Stentäkt Forshälla: Ordförande informerade om den tilltänkta stentäkten
och att många av LRF,s medlemmar blir berörda. Ordförande följer
utvecklingen och återkommer när mer information finns.
§ 32

Kommungruppsträff Vann 19-20 oktober: Mötet beslutade att Torsten
Torstensson och Stig Olsson deltar.

§ 33

Övriga frågor: Göran Åhrén tog upp frågan om utfodring av vildsvin i allt större
utsträckning och problemen runt detta. Mötet beslutade att flytta frågan till
nästa möte.

§ 34

Nästa möte: Nästa möte beslutades att hållas i början av oktober.

§ 35

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet
avslutat.

_________________________________________________________________
Ordförande: Torsten Torstensson
Sekreterare: Bertil Sköldh

__________________________________
Justerare: Karin Cederberg

