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Allmänt 
Naturskyddsföreningen i Eskilstuna (ENF), Naturskyddsföreningen i 
Södermanlands län och Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (OKE) hälsar 
med stor tillfredsställelse att kommunen inte tagit fram ett förslag till en helt 
konventionell skötselplan för detta tärortsnära naturreservat utan vill ha en 
plan som vill förena ekologi med sociala värden.  Detta bidrar till större 
uthållighet vad gäller skötselåtgärder. 
 
Vi vill med nedanstående synpunkter göra skötselplanen ännu bättre och 
ännu mer ekologiskt anpassad. 
 
Skötselområde A 
Vi önskar att man öppnar ädellövskogsbrynet mot väster så att det finns 
möjlighet att få torrbacksflora. Vi önskar viss avverkning av ek för att öka 
ljusinsläppet i området.  
Hassel är en förutsättning för nötkråka i landskapet och åtgärder riktad mot 
hassel bör därför i viss mån bedömas efter förekomsten också i trakten i 
övrigt.   Blockig mark bör i första hand ge utrymme för hassel.  
Det är önskvärt att ha nötbete i så stor utsträckning som möjligt inom detta 
skötselområde för att gynna den biologiska mångfalden. Fårbete hotar den 
lundartade flora som skötselplanen eftersträvar. Ett intensivt bete, som 
fåren åstadkommer, står i motsats till utveckling av biologisk mångfald.  
Detta bör skrivas in i arrendekontraktet med djurhållaren. Vi ser dock 
positivt på intensiv skötsel t.ex. slåtter på lämplig ståndort. 
Vi ser stora möjligheter att ta ut flis i fem – eller tioårsperioder från området 
för att bland annat skapa ljusbrunnar kring de stora ekarna. Vi vill utöka 
den betade ytan åt väster så att betet går ända fram till åkermarken. 
Så kallad veteranisering av utvalda ekindivider föreslår vi för att krympa 
leveranstid för mulmeker. 
 
2.5 Skogsbryn. 
Bevarandemålen som de är formulerade håller vi helt med om och ställer  
oss helt bakom.  
Brynens bredd bör i allmänhet i Kronskogen anpassas till väderstreck. I 
syd- eller västvända bryn bör djupet vara upp till 50 meter beroende på 

 



ståndort och topografi, medan de i norrlägen kan vara cirka 10 meter. 
Viktigt är i samtliga lägen att hålla tillräckligt öppna ljusbrunnar kring de 
stora evighetsträden i form av tall och ek. 
 
2.6 Ädellövskog. 
Vi instämmer med bevarandemål och föreslagen skötsel, men skulle vilja 
komplettera med så kallad veteranisering av utvalda ekindivider.  
 
Framtida bebyggelse i anslutning till skötselområde A 
Vid framtida planering för bebyggelse i anslutning till skötselområde A är 
det av största vikt att denna utformas så att man slipper skuggeffekter på 
brynen. Det är angeläget främst på våren med tidig solinstrålning för 
utvecklande av växtlighet och gynnande av lägre fauna som t.ex. bin, 
humlor och dagfjärilar.  Hur stor ”frizon” som skall lämnas beror helt på 
husens höjd. 
 
Barr- och blandskog (västlig taiga) 
Intentionerna i föreslagna skötselåtgärder ser vi som mycket goda. Vi vill 
dock kommentera enligt nedan.  
Vi anser att det är viktigt att gynna tall och ek som överståndare inom detta 
område. Det bör ske genom att stora tallar och ekar och deras 
rekryteringsträd frihuggs i solbanan. Åtgärderna skall efterlikna naturlig 
störning, brand och därmed bidra till föryngring och omsättning av vanlig 
lövved. 
Tillräckligt öppna gläntor skapar dessutom föryngring av pionjärer och 
bidrar till olikåldrighet. 
För att öka den biologiska mångfalden bör grova sälgar toppas så högt upp 
som möjligt (helst 3 meter). I samband med det bör markberedning ske 
med hjälp av skördaren för att öka möjligheten för sälgfrön att gro och 
skapa nya sälgar. Sälgen är ju en motor i det ekologiska systemet.  
 
Området som avverkades för ett trettiotal år sedan menar vi bör ses som 
en tidig fas av västlig taiga bör förbli en ”successionsskog” där björken 
tillåts att ta stryk vid punktinsatser för att gynna tall, ek och sälg. Granens 
naturliga variation på ståndorter i lövskogen bryts vid störning som 
efterliknar brand efter för ståndorten anpassade omloppstider.  
 
Delområde B Stenby gård 
Verksamheten vid 4 H-gården Stenby bör prioriteras framför annan 
bebyggelse. På sikt kan verksamheten utvecklas till att bli ett ”natur-
centrum” för såväl skolor som allmänheten. 
 
Delområde C vid Stora Lugnet 
Gran bör avverkas för att gynna tall och ek. Ungefär var fjärde gran bör få 
bli lågor. Markberedningen bör ske med skördaren för att gynna uppkomst 
av sälg. Restaurering av brynen sker för att skapa ökad variation i djup och 
rumslig fördelning av varierat busk- och trädskikt. Enstaka avverkning av 
ekar bör ske för att få ökad ljusexponering på fältskiktet. 
 
Tillgänglighet 



Det är viktigt att området blir tillgängligt för rörelsehindrade. Acceptansen 
för området stiger ju fler som involveras i området. Eventuella bänkar och 
rastplatser samt informationstavlor anpassas för rörelsehindrade. Det som 
är bra för rullstolsburna är också bra för föräldrar och andra med barnvagn 
t.ex. förskolepersonal. Vi utgår från att förskolan, som är under byggnad vid 
Thomaskyrkan, får gångväg till området. Detta ökar tillgängligheten även 
för eleverna i alla åldrar på Lagersbergsskolan. 
I anslutning till gång- och cykelvägar bör viss frihuggning av träd och 
buskage ske av säkerhets- och trygghetsskäl för att öka områdets 
attraktionskraft på allmänheten. 
Jakt 
Den föreslagna skötseln, främst i bryn, torde skapa relativt gott bete åt 
främst rådjur. En målbild för förekomst av rådjur, men kanske också annat 
vilt, tror vi är önskvärd. Hänsyn till betesskador i omgivande trädgårdar och 
risk för trafikolyckor tror vi bör gälla som parametrar. Förvaltningen bör ske 
genom jakt. Jaktmetoder med så begränsad störning på viltet som möjligt 
bör tillämpas. Engagerade jägare ska informeras.  
Det är viktigt att tillåta främst eftersöksjakt med tanke på närheten till 
Västerleden. I den mån som det är behövligt med skyddsjakt skall denna 
bedrivas som pyrsch- eller vakjakt – ej med drivande hund. 
 
Utbildning 
Innan skötselåtgärder sätts in i Kronskogen inkl. Stenby Äng är det 
nödvändigt, att entreprenörer och andra aktörer får utbildning i skötsel-
planens intentioner för att skapa ökad medvetenhet och hållbarhet. 
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