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Utvecklingsplan Vilsta remiss 2019-03-27

Naturskyddsföreningen Eskilstuna har beretts tillfälle att komma med synpunkter 
på reviderat förslag till Utvecklingsplan för Vilsta Friluftsområde.

Allmänt

Detta reviderade förslag till utvecklingsplan för Vilsta Friluftsområde präglas, 
liksom tidigare förslag, av brist på insikt om att en hel del föreslagna åtgärder sker 
i ett naturreservat – inte i ett vanligt exploaterings- eller bostadsområde.

4.8. Illustrationsplan sommaraktiviteter och 4.9 Illustrationsplan 
vinteraktiviteter

Vi vidhåller vår tidigare åsikt, att den ”tillgängliga leden” norr om Vilsta Herrgård 
och dragningen av Discgolfbanan i skogsbrynet nordväst om Vilstastigen är 
olämpliga ur natur- och miljösynpunkt.

Gulfärgad ”Ny dragning av motionsspår” har ritats såväl österut som söderut fram 
till kartkanten inne i naturreservatet. Vad tänker man exploatera i reservatet? Vad är
dolt utanför kartkanten?

Övrigt

Naturskyddsföreningen Eskilstuna har tidigare föreslagit en anslutningsväg mellan 
Vilsta och f.d. järnvägsspåret, som nu är GC-väg till Eklången. I samband med det 
nu presenterade förslaget till ny sträckning av väg 53 borde det vara lämpligt att 
lyfta in denna förbindelselänk i planeringen av den nya vägsträckan. Föreningen 
har lyft denna fråga med Trafikverket i vårt yttrande över nya Väg 53.



Bilaga 3 Naturreservatet

Projektets beskrivning av skötselplanen från 2010 tar bara hänsyn till de delar, som
passar in i projektet. Att död ved är en del av den biologiska mångfalden och inte 
ett hinder för det rörliga friluftslivet är en kunskap, som verkar ha gått projektled-
ningen totalt förbi. Beskrivningen av reservatsföreskrifterna andas att man snarast 
vill ha en ny skötselplan för reservatet, där många ingrepp i naturvärdena kan ske. 
Att ändringar i ett Natura 2000-områdes karaktär kräver ett internationellt samråd 
verkar vara okänt för projektledningen. Det är inget som kommunens Park- och 
Naturavdelning i egenskap av reservatsförvaltare kan besluta om.
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