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 pal.mernelius@lansstyrelsen.se   

Protokoll fört vid Dravens skötselråd 

2012-09-26 
 
Närvarande: Pål Mernelius (Länsstyrelsen), Jonas Sandberg, Mats Sandberg, 
Joel Catoni (Hamra-Håkentorps dikningsföretag), Per-Axel Eriksson (LRF 
Bredaryd), Mats Davidsson (Värnamo Kommun), Bengt-Göran Eriksson 
(Gislaveds kommun), Erik Larsson (Västbo fågelklubb), Johan Truvé 
(Dravens viltvårdsområde), Sören Johansson, Dan Nordqvist, Kenneth 
Nilsson (Ås- LRF), Sven Larsson (LRF Reftele), Peter Müller (SNF 
Gislaved). 
 

Ämne Ansvarig 
Sandbergs tar över skötseln även för Väcklinge-sidan efter Kenneth 
Nilsson. Förslag till nytt avtal tas fram. 
 

Pål M 
 

Sören J som har skötselavtal för Holgers stuga ser till att skorstenen 
fixas och att faktura på arbetet skickas till Lst. 
 

Sören J 

Skärmarna vid gömslet är väldigt utsatta för vind och tar mycket stryk 
i nuvarande utformning. Rådet bestämde att de nuvarande skärmarna 
tas bort och att det istället byggs skydd i pilhäckens förlängning mot 
gömslet med luckor så man kan se ut mot norr och söder. 
 

Pål M 
Jonas S 
Mats S 

Jonas Sandberg rapporterade att arbetet med ledunderhållet 
fortskrider. Alla spänger är utbytta. Viss röjning vid bland annat 
Änggärdet och ledmarkering (stolpar + färg) kvarstår. 
 

Jonas S 

Angående leden tyckte skötselrådet att vi bara ska göra de åtgärder 
som verkligen behövs och står angivna i skötselplanen. Det måste inte 
vara möjligt att gå runt sjön i lågskor.  
 

 

Det har lagts ett nytt tak på vindskyddet vid Kinnaberg och Kenneth 
har ställt dit nya stockbänkar. 
 

 

Nya informationstavlor är tryckta och uppsatta. Även nya foldrar är 
tryckta och Jonas S ser till att det finns i lådorna. 
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Träd ska avverkas runt tornet i Väcklinge så sol och vind kan komma 
åt att torka upp bygget. Träden tas till vara och blir ved som kan 
användas på rastplatserna. 

Pål M 
Jonas S 
 

Några träd ska tas ner vid dasset Fridsnäs av samma anledning som 
ovan. 
 

Jonas S 
 

Önskemål om att det skyltas tydligare om hur leden går under 
häckningssäsongen (tid fastställd i skötselplanen). 

Pål M 
 
 

Önskemål om ”hundar förbjudet-skyltar” vid vallen från Fridsnäs och 
norrut. Får Länsstyrelsen skylta eller kanske markägarna? 

Pål M 
 
 

Det behöver röjas vid Kinnaberg. Utsikten är obefintlig och där ligger 
den bästa vadarlokalen. 
 

Pål M 

Det behöver även röjas vid Källstorp. Pål M 
 

Det måste placeras ut nya bord vid Fridsnäs och Väcklinge. Kan 
Segerstads naturbruksgymnasium bygga? 
 

Johan T 

Det är dags att röja sjöytan från sly. Det bör avtalas med ett par röjare 
som kan sätta igång med kort varsel vid isläggning. Johan T kollar om 
Segerstad kan ta på sig det. Annars kontaktar Pål M Finnvedens 
Farmartjänst.  
 

Pål M 
Johan T 

Per-Axel har en önskan om att betesmarken i söder får kalkas. pH i 
marken är enligt uppgift strax över 4 och mossan tar över mer och 
mer på bekostnad av gräset. Frågan tas med till Länsstyrelsen. 
 

Pål M 

Per-Axel lyfte frågan om dispens för dikesrensning. I söder finns det 
ett antal diken som inte finns med i det ursprungliga reservatsbeslutet 
och därmed inte omfattas av rätten att rensa. När den nya 
skötselplanen togs fram lades en skrivning in om att Länsstyrelsen ska 
ordna en dipspens så att även de diken som inte finns med i beslutet 
ska få rensas. Det ligger i allas intresse att dikena hålls efter så det blir 
möjligt att beta i området.  
 
I samband med dikningen vill Per-Axel ta rensningsmassorna och 
förstärka körvägen efter färisten och ut i reservatet. 
 

Pål M 

Enligt miljödomstolens dom ska det mätas vattennivå på fler platser 
än Fridsnäs. Inga sådana mätningar är igång och frågan tas med till 
Länsstyrelsen. 
 

Pål M 
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Enligt ovanstående dom skulle det även sättas ut ålyngel i Draven som 
kompensationsåtgärd. Är detta gjort? Frågan tas med till 
Länsstyrelsen. 
 

Pål M 

Information från Länsstyrelsen 
Jakttiden för skyddsjakt på grågås har nu ändrats så att samma tider 
gäller som för kanadagåsen. Ordinarie jakttid för kanadagås och grågås 
är 11 aug till 31 dec. 
 

 Enligt Jaktförordningen, bilaga 4 

15) Om det behövs för att förebygga skada, får grågås som 

uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar 

sanitär olägenhet jagas den 1 juli–30 juni. 

 

 

Rapport från Hamra-Håkentorps dikningsföretag 
Enligt Joel C är dikenas funktion fortfarande ok sen den senaste 
rensningen. Inga nya rensningar är planerade.  
 

Joel C 

Rapport från fågelklubben 
- Det avlossades 84 skott första timmen på premiärdagen. 
- Både 2011 och 2012 har Svarttärna fått ut två flygga ungar. 
- Intressanta obsar: jorduggla, jaktfalk, dubbelbeckasin, rödspov, 
fjällgås, ängshök, sandlöpare, myrsnäppa, större skrikörn, 
sammargylling, ägretthäger, häckande sångsvan och ”som vanligt” 
kungsörn och havsörn. 
 

Erik L 

Rapport från Dravens viltvårdsområde 
- 13 jaktkort sålda 
- 13 fällda fåglar rapporterade, ungefärligt jämnt fördelat mellan 
gräsänder och krickor. 
- viltvårdsområdet vill testa nya jakttider för fågeljakten. Istället för att 
bara jaga helger då det ofta är mycket besökare i reservatet så vill de 
testa med jakt under veckorna. Skötselrådet har inget att invända och 
de ändrade jakttiderna utvärderas nästa möte. 
  

Johan T 

Skötselrådet bestämde att ett möte per år är lagom ofta och att det 
mötet ska ligga på hösten. 
 

 

Stort tack till Joel Catoni med hustru för god mat! 
 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 
Pål Mernelius 


