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Att. Amanda Lidén
Nyköping

Yttrande om förslag till skötselplan för Väsbyskogens naturreservat, 
Eskilstuna kommun ärendenummer 511-6777-2019

Allmänt

Föreningen ser positivt på att detta värdefulla område blivit 
naturreservat.

Faktabeskrivning
I förslaget nämns Strömsholmsåsen som en sammanbindande länk 
mellan Södermanland och Uppland. Detta är ett faktafel. 
Strömsholmsåsen går från Södermanland till sjön Åmänningen söder 
om Fagersta i Västmanlands län och landskap.

Koppling till andra dokument

Kommunfullmäktige i Eskilstuna respektive Västerås antog 2020-04-
29 respektive 2020-05-14 ”Ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund”, där det på sid 69 har ritats in ett motionsspår, som 
passerar sydöstra delen av Väsbyskogens naturreservat. Det skulle vara
en fördel, om detta spår fanns med i kommande presentationsmaterial 
av reservatet. Se bilaga!

Utvecklingsplanen innehåller en skrivning om att man avser att bilda 
ett nytt naturreservat vid Pottskär på främst kommunal mark. Det är 
betydligt närmare från Väsby till Pottskär än till Askholmens natur-
reservat. Det finns långa observationslistor för fåglar från Pottskär. 
Reservatet kommer sannolikt att inkludera nuvarande badplats.

Gränsdragning i fält

Det förefaller litet märkligt, att reservatsgränserna på vissa ställen inte 
omfattar stigar och bryn fram till åkerkanter. Det gäller främst området



norr om kraftledningen. Beror det på någon form av hänsyn till 
jordbruket – kanske med tanke på besprutning av angränsande åkrar? 
Vi har utgått från att ”plåtskyltar” med texten ”naturreservat” gäller 
som permanent gränsmarkering – inte som avsiktsförklaring. På vissa 
ställen finns dessutom ”lantmäterirör”, som ger intryck av att vara fast 
gränsmarkering – inte bara en tänkt gräns.

Iakttagelser i fält

Med tanke på reservatets historia borde det vara självklart att på plats 
göra någon information om de tidigare lertäkterna.

Det skulle vara av stort värde, om man på lämpliga platser visade på 
det myllrande liv, som finns i den döda veden. Det är inte vanligt i 
reservat, att det finns så stor andel grov död ved. Eftersom bl. a. 
skolelever väntas besöka reservatet, borde en sådan information vara 
av intresse.  

På några ställen finns det en stor mängd av både slån och hägg, vars 
betydelse för den biologiska mångfalden bör framhävas. Denna 
mångfald är viktig för honungsproduktionen, något som bör 
understrykas.
För Naturskyddsföreningen Eskilstuna
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Ordförande


