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Hedlandets naturreservat remiss 2 
 

Ornitologiska föreningen i Eskilstuna /OKE  har tagit del av ovanstående förslag till ny 

skötselplan mm för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Vi finner förslaget väl 

genomarbetat, och vill här återigen trycka på de förslag vi 2014-10-25 lämnade tillsammans 

med Naturskyddsföreningen i Sörmland ,Föreningen Sörmlands Ornitologer och 

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna /ENF 

 

Historik och nuvarande markanvändning 

Det är viktigt att kombinera historisk, nuvarande och framtida markanvändning. Vi måste 

förstå historien för att förstå nutid och utifrån detta forma framtid. Att succesivt återskapa 

områdets infrastruktur i form av gamla brukningsvägar för att ge dom en nutida och framtida 

funktion som vandrings-cykel- och ibland ridleder kan vara ett exempel på hur en historisk 

infrastruktur kan bevaras, förklaras och ges en nutida och framtida betydelse. 

 

Skötsel av skog 

Redan utförda åtgärder är goda förebilder. Trots det dristar vi oss att efterfråga störningar i 

något högre grad. NS kan även  tillämpas i större utsträckning än vad som föreslås i 

skötselplanen 

 

Skötsel av vattenområden och våtmarker 

Ambitionerna att återställa hydrologin i sumpskogar och våtmarker är berömvärt och något vi 

ser som mycket tidsenligt och framsynt. Vi förstår naturligtvis att hänsyn till existerande 

markavvattningsföretag är nödvändiga, men menar att hänsyn till framtid bör ges större tyngd 

än vad som ofta är fallet.  

 

Friluftsliv 

I Hedlandets naturreservat kan den föreslagna besöksplatsen ”Porten till Hjälmaren” ge stora 

möjligheter att på en central plats i Hedlandets naturreservat informera och kanalisera 

friluftslivet, dels inom reservatet men också fritidsfisket i Östra Hjälmaren och Hjälmaren en i 

nuläget outnyttjad resurs för trakten och kommunen 

 

 

 



Sammanfattning av våra synpunkter  

Vi anser att det är tre viktiga ben som måste beaktas 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 nutid och framtid.  

 

¤ 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 
 

 

 

För Ornitologiska klubben i Eskilstuna /OKE 

Eskilstuna 2015-04-25 
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Epost lennartoke@gmail.com 

Mobil  070-260 54 34 
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