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Naturskyddsföreningen Eskilstuna har beretts tillfälle att yttra sig över 
förslag till Utvecklingsplan Vilsta – i konsultföretaget Tyréns kallat 
Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde. 
Föreningen framför härmed följande synpunkter: 
 
Naturreservatet 
 
Påståendet att naturreservatet inte har ingått i projektområdet för Vilsta 
utvecklingsplan är inte sant. Många av aktiviteterna som utgår från den 
centrala delen av friluftsområdet utövas sedan inom reservatets gränser 
och fler besökare till friluftsområdet innebär fler besökare i naturreservatet. 
Vilsta naturreservat är en viktig resurs för Eskilstuna tätort och lockar 
många besökare året runt. 
 
Syftet med reservatsbildningen 1974 var att freda området för tätortsnära 
rekreation. Vilstas läge i staden har också blivit en stor tillgång. Friluftsom-
rådet och reservatet nås snabbt med cykel, buss och bil, men även till fots. 
Om inte naturreservatet inrättats hade området sannolikt varit exploaterat 
med bebyggelse idag. Vi anser inte att denna argumentation hör hemma i 
denna utredning. Naturreservat är inte markreserver utan till för att bevara 
värdefull natur för framtiden. 
 
I förslaget framhålls det som en paradox att det skydd man gav området 
1974 för att freda friluftslivet nu delvis hindrar friluftslivet från att expandera 
och utvecklas. Att möta nya önskemål vad gäller rörelseaktiviteter från 
kommunens invånare samtidigt som de höga naturvärdena inom 
naturreservatet ska skyddas är inte alltid helt lätt att hantera. Detta speglar 
en negativ syn på naturvård, som genomsyrar stora delar av förslaget. Med 
fingertoppskänsla finns goda möjligheter att kombinera gynnande av fri-
luftslivet samtidigt som man bedriver naturvård som gynnar naturvärdena. 
Att stänga gångstigar i naturreservatet vintertid för att ge plats för skidspår, 
som skall vara godkända för skidtävlingar är knappast förenligt med 
reservatsbestämmelserna eftersom dessa skidspår kräver relativt stora 
ingrepp i naturen. Beroende på vilken skidteknik som används finns också 
risk för läckage av fluorkarboner, som omhuldas av vissa skidåkare, men 



fördöms av ledande forskare. Även andra miljögifter riskerar att föras ut till 
Eskilstunaån särskilt om man hugger ner strandskogen, som är en 
värdefull biotop för fåglar. Dessa bör enligt vår mening ha en plats i ett 
naturreservat för biologisk mångfald. Den pågående klimatförändringen 
kommer sannolikt att kräva större inblandning av kemikalier för att behålla 
konstsnö. I årets VM i Åre användes 18 ton salt för att genomföra 
tävlingarna under en dryg vecka. Denna mängd ansågs av vissa åkare 
vara för liten. Skidspår för skidtävlingar i naturreservatet är därför en helt 
orimlig tanke. 
 
Författarna till förslaget till Utvecklingsplan för Vilsta har inte tagit hänsyn 
till att det vatten som pumpas upp från ån för att bli konstsnö så 
småningom i smält form rinner tillbaka till ån via den våtmark som finns 
nedanför skidbacken. Vi saknar provtagningsprogram för att hålla koll på 
läckaget av föroreningar till Eskilstunaån via våtmarken. Prover måste tas i 
våtmarken från snösmältningen och cirka 1 månad efter den sista bar-
marken i skidbacken på våren – inte i oktober som man tidigare gjort. 
Provtagningen vid insuget av vatten till konstsnöproduktionen saknar värde 
och kan utgå. 
 
På sidorna 14, 15, 26 och 28 står det att ”Illustrationen ej klar”. Hur skall vi 
kunna ta ställning till dessa förslag? 
 
Vi saknar kommentarer från Länsstyrelsen. Vilsta är ju ett statligt natur-
reservat även om Eskilstuna kommun är reservatsförvaltare. 
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