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Miljönämnden
15I 89 SODERTALJE

2000-04-10

Aneående interimistiskt nalurreseryat fiir Talbvskosen

Naturskyddsftireningen i Södertiilje yrkar hiirmed att miljön2rmnden skyndsamt beslutar att

avsätta Talbyskogeq bestående av fastigheterna Södertälje Talby 2:6,2:7,2:8 och2:33,
som interimistiskt naturreservat.

Grunden hiirfor iir foljande.

Naturskyddsloreningen yrkade genom skrivelse 990829 att Talbyskogen skulle avsättas som

interimistiskt naturreservat. Skrivelsen bifogas i kopia. Miljo- och stadsbyggnadsnämnden

beslutade dock 991026, $ 333, att inte for tillftillet bilda något naturreservat, i awaktan på

resultatet av den gröna skogsbruksplaq som Mellanskog skulle ta fram i samråd med

kommunen.

Skogsbruksplanen iir ainnu i dag inte ftirdigställd. Dessutom pågår fortfarande vissa

inventeringar av naturviirdena i det aktuella skogsområdet.

Det har nu framkommit att markägaren har anlagt en ny traktorväg genom del av skogen,

med diirav ftiranledd awerkning. Vågens stäckning framgår av bifogade karta. Av kartan

framgår ävefl att vägen - såvitt vi kan se - går igenom södra delen av ett ofiråde som

skogsvårdsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och över annan kiinslig mark. Enligt genom-

forda inventeringar - som vi tidigare översänt till Mellanskog - av Anders Nordin och

Henrik Weibull, specialister på lavar och mossor på SLU, iir det just detta område som

hyser de högsta naturvärdena och diirfor foreslagits örbi orÖrt.

Anmiirkningsviirt iir att vägen anlagts utan samråd med vare sig skogsvårdsstyrelsen eller

kommunen. Entigt uppgift hävdar dock markågaren att vägen inte iir vare sig tillstånds- eller

samrådspliktig.

Vi i Naturskyddsforeningen hävdade redan i vår forra skrivelse att markägarens agerande var

oroväckande, och yrkade på ett snabbt ingripande från kommunen for att hindra att ytterligare

naturvärden gick till spillo. Den nu aktuella händelsen styrker oss ytterligare i denna

uppfattning.

Vi anser däft)r att ett beslut om interimistiskt naturreservat är befogat i detta läge

Det har vidare kommit till vår kännedom att Stockholm Vatten iir intresserad av att örviirva
skogsområdet. Området ligger inom Bornsjöns tillrinningsområde och bolaget har ambitionen

att såikra vattenkvaliteten i Bornsjön bl a genom markfOrviirv inom tillrinningsområdet.
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En sådan lösning skulle innebåra att ett beslut om interimistiskt naturreservat inte slulle
behöva innebära något större ekonomiskt &agande för kommunen-

Mod stiid av ovanstående yrlor vi således ltt miljönåmnden slryndsamt beslutår att avsåfia
Talbyskogen som interimistiskt naturreservat.
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