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Nedanstående vill vi som ideella föreningar lyfta fram i vårt remissvar när det 

gäller friluftsliv i Hedlandets naturreservat. Vi tror att det finns stora möjligheter 

för Eskilstuna kommun att marknadsföra och kanalisera friluftsliv och turism med 

hjälp av satsningen på Hedlandet. Dess kulturella historia kan berättas och 

uppmärksammas liksom den satsning som Sveaskog gör för att öka den biologiska 

mångfalden på olika sätt i hela reservatet. Vi anser att det är tre viktiga ben vi 

måste beakta när det gäller Hedlandets naturreservat 

 

¤ friluftslivet och allmänhetens tillträde till reservatet. Reservatets storlek, drygt 

1000 ha, ger betydande möjligheter också åt fritidsaktiviteter och tysta 

utrymmeskrävande aktiviteter som ridning och cykling. Det gamla 

kulturlandskapets infrastruktur i form av brukningsvägar kan samtidigt lyftas fram 

och få en funktion i både nutiden och framtiden. (Hos Naturskyddsföreningen i 

Eskilstuna finns god kunskap om det gamla vägnätet).  

¤ det kulturella arvet som Hedlandet efterlämnar och som kan berättas och visas. 

Landskapet inom området, bör ses som mycket betydelsefullt ur kulturell 

synpunkt.    

¤ den biologiska mångfalden som förstärks av Sveaskogs skötselplaner 

 

Skötselplan för Hedlandets Naturreservat, Eskilstuna kommun 
 

Friluftsliv 

 

Undertecknade föreningar föreslår, att det skapas ett besökscentrum på det idag 

öppna och till en del redan hårdgjorda området norr om Björstorp och väster om 

Strömsäng. Med sin storlek och sitt läge bedömer vi det vara som gjort som 

parkeringsyta för släpförsedda bilar. En informationstavla bör placeras där vägen 

delar sig med en gren till Bibybron och en gren till Strömsäng. Tavlan bör 

innehålla information på svenska och engelska dels om reservatet dels om 

Hedlandet, Hjälmaren och miljöhänsyn i området.  Informationen om Hedlandet 

bör innehålla rastplatser, utsiktspunkter inklusive fågeltorn, gångstråk, allemansrätt 

och platser för båtiläggning. Informationen utformas för att passa en kommande ny 

bro över till Biby. 

Som vi ser det kan besöksplatsen ”Porten till Hjälmaren” ge stora möjligheter för 

kommunen att på en central plats i Hedlandets naturreservat informera och 

kanalisera friluftslivet, dels inom reservatet men också fritidsfisket i Östra 

Hjälmaren. Hjälmaren en i nuläget outnyttjad resurs för trakten och kommunen. Vi 

tror, att det finns en unik möjlighet att på ett organiserat sätt, med bland annat 

 
 
 



hänsyn till yrkesfisket, gösens lekplatser samt störningskänsligt fågelliv, succesivt 

göra Hjälmaren mera tillgänglig. Nu sker fritidsfisket på ett ibland oönskat vild-

vuxet sätt. Tillgängligt naturligtvis också för andra typer av båtliv.     

Med en ny gång/cykelbro vid Biby kan man via ledkartor från Hedlandet informera 

och styra naturturism bland annat. till Natura 2000- området Lövön.   

 

Den befintliga båtiläggningsplatsen mellan Strömsäng och vägkorset bör förbättras 

och få en mindre lutning ner mot Hyndevadsström. I anslutning till denna ilägg-

ningsplats bör finnas fler parkeringsplatser samt toaletter utformade för en framtid, 

då kommunen inte längre tar hand om latrin.  

Utformning av rastplatser samt all information och toaletter utformas för att passa 

rörelsehindrade. Idéer till toaletter kan hämtas från Öby kulle vid Kvismaren och 

Fågeludden vid Hornborgasjön. Nya Bibybron bör utformas så att den passar även 

rörelsehindrade. 

Även tysta aktiviteter som vandring på reservatets leder, hästridning på iordningställda 

ridleder, beskrivning av besöksplatser till områdets kulturella lämningar kan samlas till 

denna plats. 

Ansvaret för underhåll av informationsplatser vid ”Porten mot Hjälmaren” och i 

terrängen bör regleras i avtal mellan Sveaskog och kommunen. 

Vi lägger ingen tidsplan för dessa åtgärder utan överlåter åt Eskilstuna kommun att 

bedöma detta förslag. Vi som ideella föreningar ställer gärna upp i framtida diskussioner 

med kommun och berörda intresseföreningar kring friluftslivet i Hedlandets naturreservat 

och dess närområde. 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Eskilstuna     För Ornitologiska Klubben i Eskilstuna 

Eskilstuna 2014-10-22 

 

 

Sten Ullerstad       Lennart Eriksson 

Ordförande        Ordförande 


