1

Mötesanteckningar
Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR)
Tid och plats

2020-11-23, 18.00 – 19.50
Skype

Beslutande

Ingvar Smedlund, ordförande (M)
Gustav Johansson, OK Enen
Kenneth Hällbom (MP)
Linda Johansson (S)
Göran Johansson, Enavandrarna

Övriga deltagare

Anders Lindholm, kommunekolog
Per-Ola Borgestig, natur- och friluftsplanerare
Klara Haglund, Idrotts- och friluftsstrateg
Malin Kvist, sekreterare

Öppnande, upprop, justering
• Ordförande Ingvar Smedlund öppnar mötet.
• Beslut: Till justerare utses Gustav Johansson
Godkännande av föredragningslistan
• Beslut: Föredragningslistan godkänns.
Hållbarhetslöften Ekosystem och Biologisk mångfald
• Anders och Ingvar berättar om arbetet med att teckna hållbarhetslöften. Kommunen har
precis tecknat ett hållbarhetslöfte om biologisk mångfald och ekosystem. Tidigare tecknades
ett om klimat och energi. En stor utmaning är att hitta balans mellan åtagande och vad vi
har resurser att göra.
• Det tredje programmet från länsstyrelsen kommer handla om vatten men är fördröjt något.
Om ett par år kommer program bland annat om giftfri miljö.
• En fråga lyfts om kommunen möjlighet att teckna naturvårdsavtal. Anders beskriver på
vilket sätt det är möjligt
Friluftslivets år
• Anders berättar om bakgrunden till friluftslivets år. Mer information om finns bland annat
på www.luftenarfri.nu.
• Linda berättar att Upplandsstiftelsen också är med och jobbar med friluftslivets år
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Klara berättar om att man på upplevelsenämnden inte har haft någon tydlig satsning på
friluftslivet tidigare. Tanken är nu att Klara ska arbeta med de strategiska delarna av
friluftsarbetet. Friluftslivets år blir också en nystart för Enköpings kommuns friluftsarbete.

Mångbruksplan och LONA-ansökan
• Ett av hållbarhetslöftena är att ta fram en mångbruksplan, det vill säga en plan för hur man
ska sköta kommunens skog. Kommunen planerar att skicka in LONA-ansökan för att får
detta delvis finansierat.
Upplandsledens nya dragning
• Tanken är att dra ny led från Enköping till Fageruddsåsen.
Skyltsamarbete (UPF, park m fl.)
• Det finns behov att se över hur vi utformar våra skyltar.
• Upplevelseförvaltningen har påbörjat samarbete med kommunens Kart- och GIS-avdelning
samt kommunikationsavdelningen. Diskussioner förs både om hur skyltarna ska se ut och
hur vi placerar för att det ska bli tillgängligt. Kommunen ska försöka ta fram någon slags
standard för hur vi skyltar i kommunen. För detta arbete ska man söka pengar Ska försöka
pengar för detta från antingen LONA eller Friluftslivets år.
Hitta Ut
• På grund av de nya bidragsreglerna har ett IOP-avtal har tagits fram med OK Enen. Kart- och
GIS-avdelningen är också involverade i karteringen. Hitta Ut har fått ett stort uppsving under
2020, drygt 3000 personer har deltagit 2020.
ÖP-arbetet
• Kommunala natur- och friluftsrådet fick tidigare vara med och identifiera platser med
tätortsnära natur som bör bevaras. Sedan dess har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört
ett antal fokusgruppsmöten, men vissa har blivit försenade bland annat på grund av Corona.
Nu har fokusgruppsmötena kommit igång igen via Skype. En samrådsversion av planen är på
gång inom kort.
Förutsättningarna för kommunalt naturvårdsområde, Gröngarn-Dyarna, status
• Anders återkommer vid ett senare tillfälle om utredningens status.
Sammanträdesdatum 2021
• Beslut: 2021 sammanträder rådet 1 mars, 10 maj, 6 september, 22 november.
Information från föreningslivet
• Bland annat informeras om att Enavandrarna inte haft vandringar på grund av Corona utan
att medlemmarna går ut på egen hand.
Avslutning
• Ordförande Ingvar Smedlund avslutar mötet.

Antecknat av

Justeras

Justeras
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Malin Kvist
Sekreterare

Ingvar Smedlund
Ordförande

Gustav Johansson
Justerare

