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Södertälje – Nykvarn 

 

YTTRANDE 

 

 

Till 

Miljökontoret 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 

E-post: miljokontoret@sodertalje.se 

 

 

 

 

Förslag till beslut om bildande av Tunaskogens naturreservat i Järna, 

Södertälje kommun 

 
 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att förslaget presenterar väl underbyggda 

motiv för att skydda området genom att inrätta det som ett naturreservat. 

 

Vi har sedan tidigare begränsade kunskaper och erfarenhet om området. Därför har vi inte 

uppmärksammat de höga naturvärden som påvisas i det imponerande underlag som redovisas  

dels i förslaget med bilagor, dels i de av Miljökontorets inventeringar som vi också tagit del 

av, nämligen ”Tunaskogen – Inventering av naturvärden” (september 2012) och 

”Ullängsskogen – Översiktlig naturinventering och förslag till bevarandemål” (oktober 2012). 

 

Att området har potential att få stor betydelsen för det rörliga friluftslivet är otvivelaktigt. 

Skogspartiet utnyttjas enligt vår erfarenhet idag i begränsad utsträckning för det rörliga 

friluftslivet trots sin belägenhet relativt nära Järnas centrala delar. Den viktigaste orsaken till 

detta anser vi vara att det upplevs svårtillgängligt. Förslaget redovisar anordningar som kan 

råda bot på detta. Vi menar att man här ska koncentrera sig på parkeringsplats, ”entréer” till 

området och annat som kan göra det enklare att ta sig till och in i området. Vad gäller 

anpassningar i själva området bör däremot varsamhet tillämpas vad gäller 

strövstigar/promenadslingor, rastställen, skyltar etc så att den relativa ”vildmarkskänsla” som 

råder i delar av området inte förtas. Vad gäller fornlämningar behöver dock inte sådana 

restriktioner råda; tvärtom anser vi det mycket bra att dessa utmärks och uppmärksammas. 

Det ger området status som värdefullt ur inte ”bara” natur- utan även kultursynpunkt. 

 

Beträffande olika sorters anlagda stigar specifikt så gäller det att vara observant på att 

området i takt med att det blir alltmer populärt – vilket ju är ett av syftena – säkert kommer att 

bli attraktivt även för motion, fr a motionslöpning. Anlagda ”slingor” bör därför anpassas med 

hänsyn även till detta. 
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En osäkerhet vad gäller områdets värde för friluftslivet är förstås den framtida nya 

järnvägssträckningen. Om den kommer att lokaliseras i områdets västra del kommer värdet att 

drastiskt minskas, dels på grund av barriäreffekt och bullerstörningar men framför allt på 

grund av att dess närvaro kommer att förta den känsla av orörd mark som är viktigt för just 

potentialen för friluftslivet. Även en östlig lokalisering kommer att påverka, men inte i lika 

hög grad. Vi menar att det inför ett beslut om naturreservat bör stå klart var 

järnvägssträckningen slutligen kommer att lokaliseras. 

 

Vi vill här avslutningsvis påpeka det självklara i att se ett naturreservat i Tunaskogen i sitt 

sammanhang, dvs som en del av Järna tätort och planeringen av detsamma. Samråd kring 

Fördjupad översiktsplan för Järna har pågått sedan 2010. En del av det som i 

naturreservatsförslaget benämns Tunaskogen benämns där Södertuna och anges ända fram till 

det sista skedet innan utställningsskedet som en tänkbar plats för framtida utbyggnad, bland 

annat för bostäder. Detta gällde Södertuna i sin västra del, dvs den som ligger närmast tätorten 

- något vi också kunde tänka oss, bland annat eftersom det uppfyllde principen om ”inifrån-

ut”. Dock finns det i utställningsförslaget, vilket inom kort ska antas av Järna 

kommundelsnämnd, inget speciellt angivet för området, varför det ur den synpunkten inte 

finns något speciellt hinder för att lokalisera ett naturreservat här. Vi hade sett det som en 

fördel om tankarna på ett naturreservat funnits med i behandlingen av översiktsplanen. 

 

 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, remissansvarig Södertälje, 073-5638001, 

lars.klasen@telia.com. 

 

 

 

Södertälje den 1 november 2013 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

 

 

 

Anders Lerner 

Ordförande 

076-6480874, anders.lerner@naturskyddsforeningen.se 
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