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Utveckling av Vilsta Friluftsområde 
 

Våra föreningar har efter överenskommelse med Mikael Franzén beretts tillfälle att komma 

med särskilt yttrande fram till 2015-04-01  

Avgränsning 
Enligt vår uppfattning omfattar Vilsta Friluftsområde det med lila på nedanstående karta 

markerade området. 

 



 

Det ”randiga området” på kartan är Vilsta Naturreservat, som avsattes 1974. Reservatet fick 

en ny modern skötselplan 2010 i samband med att en ny minskning av arealen skedde för att 

ge plats åt en utökad stugby. Vilsta naturreservat är ett NATURA 2000-område inom ramen 

för EU:s bevarandeprogram för värdefull natur. En del av den bevaransvärda naturen har en 

”leveranstid” på mellan 150 och 200 år. Det är den tid det tar att återskapa förlorade värden. 

Reservatet utgör en del av arbetet med att förverkliga tre av sexton miljömål, som Riksdagen 

beslutat om bland annat ”Levande skogar”. Att i det läget exploatera ett för Eskilstunaborna 

viktigt upplevelse- och rekreationsområde känns mycket främmande.  

Det är i det sammanhanget viktigt att på ett långsiktigt sätt markera ut de befintliga lederna i 

reservatet för att bland annat kanalisera och underlätta för besökare att hitta i och känna sig 

mera hemma, trygga i reservatet.  
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I stället för att förstöra de stora natur- och miljövärdena för att ge plats för bland annat ett 

framtida SkidSM föreslår våra föreningar, att man skapar ett stråk eller spår, som består av 

vägen mellan skidbacken och Viptorp och förlänger spåret förbi pulkabacken i Viptorp via 

gamla Malmköpingsvägen över riksväg 53 via en bro. Därefter föreslår vi, att spåret passerar i 

terrängen norr om Lilla Nybys avfallsanläggning fram till f.d. Norra Sörmlands järnväg 

(gamla järnvägsspåret till Stockholm). Detta medger möjlighet att knyta ihop Åstråket, så att 

det får en sammanhängande sträckning från Torshälla till Hällberga/Ärla.  

Vi bedömer det vara fullt möjligt att via en korridor och bro/viadukt över 53;an nå mark 

lämplig för skidor, orientering, cykel, ridning med flera utrymmeskrävande sporter/aktiviteter 

som inte passar i reservatet både som tävling, träning och motion. 

Våra föreningar motsätter sig att saltning sker av skidspår både för tävlingsändamål och för 

motion.     
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