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631 86 Eskilstuna 

Förslag till ombildning av Sundbyholms naturreservat.  

Vi har tagit del av förslaget och är  tacksamma för att ha fått möjligheten att komma med 

synpunkter på detta område. Vi har valt att ej gå in i detaljfrågor utan istället efterfråga och 

se de stora möjligheter som finns i detta reservat.  

Syfte med reservatet. 

Vi håller med vad gäller syfte. Menar att reservatets potential är mycket stora. Landskapets 

geologi, morfologi som grund för historisk markanvändning. Påverkan på människans 

möjligheter genom historien samt människans påverkan på landskap och natur är redan 

påtaglig. Utnyttjas möjligheten att förädla den tillgången, tror vi att det på ett pedagogiskt 

sätt är möjligt att inom reservatet med utblickar mot arkipelagen i norr samt mot grustäkter 

och odlingsmark i söder inom ett mycket koncentrerat stycke landskap åskådliggöra stora 

delar av människans historia i Mälardalen. 

Reservateten Sundbyholm tillsammans med Ridö- Sundbyholm är redan en stor tillgång för 

kommunen. Har tillsammans unika möjligheter för biologisk mångfald och för många former 

av friluftsliv. Investeringar i reservaten bör betraktas som god investering. Ger möjligheter 

att marknadsföra såväl kommunen som för en växande besöksnäring. 

Åslandskapet. 

Åsen skjuter upp som ryggen på en jättedrake dels ur Mälaren och dels ur slätten ute på 

Kafjärden. Överallt, även om den byter namn från till exempel Sofiebergsåsen i söder till 

Räfsgarn i norr, består den där den skjuter upp av samma rullstensgrus. Klimatet är likartat 

längs den mycket begränsade sträcka vi här beskriver. Ändå skiftar såväl fält- som trädskikt 

enormt från uppskjutande drakryggsdel till drakryggsdel. Det känns som om man gjort en 

mycket lång resa, förflyttning, då man rör sig längs med åsen. Visst, det har man också oftast 

gjort, En lång, i bland mycket lång resa i tiden. Från tidsepok till tidsepok. Till exempel från 

såret i drakryggen, Åsby grustag, där material till miljon programmet hämtades, via 

monokultur av tall, utpräglad produktionsskog, medeltidspräglad flerhundraårigt glest 

tall/ädellöv till reliktartad artrik ädellövskog, sedan värmetiden, på Räfsgarn. Var annars i 

landet är det möjligt att göra en liknade tidsresa. Vi vill att många ska erbjudas denna resa i 



Eskilstuna. Förflyttar vi oss några km S reservatet finns Sofiebergsåsens naturreservat. 

Betespräglad med sin mycket speciella flora och fauna. Danad i en annan tid än nutid. 

Förädling av åsen söder Sundby K:a. På längre sikt föreslår vi att trädskiktet utvecklas mot ett 

mycket glest sådant bestående av främst tall och där det finns möjlighet ek. Trädskiktet glest 

så att ett ålderdomligt beteslandskap skapas.  

    

Målbid: Tegelhagen 

Odlingslandskapet.    

Respekt för livsmedel och livsmedelsproduktion i såväl historik tid som i nu- och framtid bör, 

tycker vi, vara styrande. Landskapets funktioner, möjligheter att leverera ekosystemtjänster 

sådana som de ursprungligen var och som de genom en fantastisk människlig odlargärning 

förvandlats till, bör synliggöras.  

I Mälarlandskapet blir, är, det nästan övertydligt hur såväl vatten som de odlade grödorna är 

livsmedel. Med insikten att > 2000 000 människor redan i dag får sitt vatten från Mälaren 

bör nuvarande metoder att leda bort vatten ses som otidsenliga. 

 

Bild: Oförsvarligt otidsenligt att låta slam och närsalter spolas direkt ut i vattentäkten Mälaren .  

(Ramsundsån öster om tegelhagen) 



Odlingsfria zoner bör och kan, tror vi, kompletteras med återskapande våtmarker. Ett mini 

Kafjärden påminnande om hur stora delar av landskapet kan ha sett ut och fungerat föreslår 

vi skapas utmed Ramsundsån från Djupet och nedströms fram till nuvarande 

travträningsbana. Skapar en vattenrenande buffert mellan den odlingsbara marken och 

Mälarens vatten. Respekt för livsmedel såväl upp- som nedströms våtmarken. Våtmarken 

gynnar samtidigt biologisk mångfald och ger möjlighet till fågelskådning.  

 

Målbild: Vårbild (mars månad) tagen vid travträningsbanan och söderut 

 

Höglänta, de som inte nåddes av vårarnas svämvatten, delar av landskapet I Mälardalen är 

avskogade och satta under plog. Ytterligare en fantastisk del av människans 

landskapsomdaning, odlargärning, som det finns stor anledning att lyfta fram. På 

Sundbyholmsön finns numera, tack vare Länsstyrelsen och Svea skog, något så fullständigt 

unikt som, på samma typ av mark som nästan alltid annars är uppodlad, fortfarande artrik 

betespåverkad ädellövskog. Ekosystem med funktioner så nära ursprungliga system det 

rimligen går att komma.  

För studier och upplevelser av natur- och kulturvärden. För samhällsnyttor som miljömål 

erbjuder Sundbyholms naturreservat tillsammans med Ridö- Sundbyholmsöns naturreservat 

närmast unika möjligheter. Vi ser det som en god till mycket god framtidsinvestering att 

satsa långsiktigt på förädling och skötsel av reservaten.       

 



 

Kommande placering av fågeltornet vid Oxudden 

Det planerade fågeltornet kommer att placeras söder om oxudden med utsikt mot koskären 

Denna plats ger fågelupplevelser främst under vår/tidig sommar, då man kan få  höra 

rördrommen tuta (låter som när man blåser i en tom flaska) och över vassarna kan man se 

den bruna kärrhöken om man har turen med sig. 
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