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Förslag till skötselplan för naturreservatet Skäret dnr 2009-362 
 
Undertecknade föreningar har tagit del av förslaget till skötselplan för Skäret i Mälarbaden.  
Vi ser positivt på att området blir naturreservat. Skäret ligger i ett område som är 
lättillgängligt för en naturintresserad allmänhet, vilket också betonas i det övergripande 
syftet för reservatet. Den sociala aspekten, att säkerställa ett friluftsområde i detta 
mosaikartade landskapsutsnitt, väger tungt i vår bedömning om hur skötselplanen bör 
utformas för detta reservat. Vi vill även förbättra förslaget på några punkter.  
Det borde poängteras att Skäret utgör en värdekärna tillsammans med Ekbackens 
blivande naturreservat och naturreservatet/ Natura 2000-området Österby/Askholmen. 
Organismer av olika slag är oftast beroende av större områden för sin överlevnad för att 
kunna flytta mellan optimala biotoper. Värdetrakten omfattas av Mälarens öar och 
strandskogar med omgivningar.  
 
Föreskrifter för reservatet avsnitt A 
 
Det bör även vara förbjudet med trafik med vattenburet fordon nordost om ön Gran. 
 
2.1 Ädellöv Skötselåtgärder 
 
I område 3 B bör några ekar tas bort för att gynna de riktigt gamla ekarna. Man bör dock 
spara lämpliga rekryteringsträd. Detta gäller även delvis om andra ädellövträd. Där lönn 
och ek konkurrerar, bör båda få vara kvar. 
Asken i området bevaras orörd tills vidare. Orsaken är att askskottsjukan härjar i Sverige. 
Detta område förefaller vara förskonat och kan kanske innehålla värdefulla gener för 
framtiden. 
 
2.2 Sumpskog Skötselåtgärder Område 4 A 
 
I förslaget finns markering att man skall spara ett område i norra och ett i södra delen av 
området. Vi föreslår, att hela alskogen lämnas för fri utveckling, och att ambitionen att 
skapa en strandäng avvecklas. Orsaken är dels att vi vill gynna naturliga processer i 
alskogen dels att vi ser, att en avverkning skulle ge näst intill oöverstigligt behov av 
skötsel till ringa nytta. En sparad alsumpskog gynnar också den rödlistade arten mindre 
hackspett. 
 
2.3 Öppen betesmark Skötselåtgärder 
 
Det bör tilläggas, att betet skall anpassas till årsmånen (d.v.s. hur mycket marken 
producerar under ett år).  



 
 
Stödutfodring får ej ske. Det skadar markvegetationen, dels genom att nya fröer förs in 
och foderrester gödslar markerna (vilket ger minskad variation i floran), dels genom att 
kör- och trampskador uppstår. Effekten av detta kan tydligt ses i reservatet nu. 
 
Friska bryn med slånbärssnår bör tillåtas eller anläggas främst i solbanan i syd och 
sydvästlägen. 
 
Alslyet i område 3 B bör avverkas, varefter området stubbfräses.  
 
2.4 Strandäng 
 
Om vi inte missuppfattat skötselplanen, utgör strandängen i förslaget en del av den 
nuvarande alsumpskogen, som vi vill lämna utan åtgärd. 
 
2.5 Vass och vatten 
 
Vi anser, att det är nödvändigt att ta prov på det lakvatten, som kommer från Mälarbadens 
golfbana, då denna är byggd på en gammal industritipp från f.d. Nyby Bruk, nuvarande 
Outukumpu. Någon form av reningsanordning, mekanisk eller genom våtmark, kommer 
sannolikt att behövas. Om vattnet är av dålig kvalitet, bör diket förses med stängsel, så att 
betesdjuren inte kan dricka av det förorenade vattnet. 
 
2.6 Övrig mark 
 
Vi föreslår, att man i anslutning till den nuvarande parkeringsytan iordningställer en 
faunadepå. Därefter lägger man dit död ved av olika trädslag regelbundet (t.ex. varje år), 
så att olika insekter, svampar mm, som kräver olika stadier av nedbrytning, får en chans 
till överlevnad. Idéer till detta kan hämtas från Ljungen i Lunds kommun i bifogade 
broschyr och på www.lund.se/natur. En information om faunadepån bör finnas på den 
informationstavla, som föreslås bli placerad vid den blivande parkeringen. 
 
Är utfodringsplatsen i förslaget den ”sommarladugård”, som finns nära parkeringsytan? 
 
2.7 Friluftsliv 
 
För att ge allmänheten bättre tillträde till området bör fler betesfållor ordnas, så att det kan 
finnas ”djurfria” fållor på samma sätt som i Tegelhagen i Sundbyholm. Många moderna 
människor är idag rädda för nötkreatur. Det är angeläget att området är tillgängligt för 
besökare hela året. 
 
Vi önskar oss en ”observationsplattform” i strandkanten på södra sidan, så att man kan få 
utsikt över vassen. En markerad stig över åsryggarna ska leda fram till plattformen. 
Lämplig plats för plattformen anvisas av Sten Fredriksson, Väsbyholmsv. 20, Torshälla. 
 
Stättan vid ingången från parkeringen vid sommarladugården bör bli mer ”marknära” enligt 
förebild från Sörfjärdens naturreservat eller Bondöknasjön (vid Barva Hejarsmide). 
 
Grannarna bör inbjudas till minst ett informationsmöte, där man beskriver syftet med olika 
åtgärder i reservatet samt tankarna kring faunadepå, för att denna inte skall bli vedtäkt till 
braskaminer mm. Även golfklubben informeras. 
 
 
 
 

http://www.lund.se/natur


3. Uppföljning 
 
Vi anser att uppföljning vart tolfte år av planen är otillräcklig. Planen gäller ju bara 10 år 
enligt förslaget.  Vi önskar få uppföljning vart femte år. Ser vi tillbaka 12 år har vi hunnit få 
en explosionsartad utveckling för t.ex. grågäss och vildsvin, som ingen kunde förutse i 
mitten av 1990-talet. EU: s jordbruksstöd gäller ju normalt för fem år i taget. 
 
Allmänt påpekande 
Några fel som smugit sig in i skötselplanen är bl.a. under 2:1 Grå nållav är inte en 
signalart medan  Lind och blåsippa är signalarter.  
För trovärdighetens skull bör skötselplanen genomgå en språklig bearbetning och ny 
korrekturläsning.  
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