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Södertälje – Nykvarn 

YTTRANDE 

 

 

Till 

Miljökontoret 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 

E-post: miljokontoret@sodertalje.se 

 

 

Remiss om inrättande av Brandalsunds naturreservat (Dnr 2015-85) 

 

 

Sammanfattning 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn anser att förslaget presenterar väl underbyggda 

motiv för att inrätta Brandalsunds naturreservat enligt förslag, inklusive presenterad 

skötselplan, med syfte att bevara och utveckla området för friluftsliv och biologisk mångfald. 

 

Vi menar att det därtill finns skäl för att låta naturreservatet innefatta ytterligare mark (ca 4 

ha, i huvudsak skog) och vatten (ca 4 ha) norr och nordväst om det nu föreslagna området, för 

att täcka in hela vattenområdet Norrviken och därmed skapa en ännu mer sammanhållen och 

helhetlig miljö. 

 

Synpunkter i detalj 

 

Brandalsund med Trindborgen och Norrviken utgör ett av Södertäljes absolut finaste natur- 

och kulturområden, därtill lättillgängligt både från land och vatten. Därmed är det också 

välkänt och har länge haft stor attraktionskraft för utövare av friluftsliv, för allt från sådana 

som gör kortare utflykter för att fika, är där för att bada/solbada, företa sig biologiska 

exkursioner, beundra kulturmiljön, fotvandra eller kitesurfa till fiskare och fritidsbåtägare. Det 

har stor attraktionskraft även för andra än kommunens invånare, vilket ger det en potential för 

viss ”ekoturism”, såsom naturkurser, badutflykter, exkursioner – och har därmed även ett 

statushöjande, och möjligen även ekonomiskt, värde för Södertälje. 

 

Eftersom vi givetvis är väl bekanta med det föreslagna området och dess natur och 

kulturvärden kan vi bara konstatera att Miljökontoret presenterar ett i alla stycken gediget 

beslutsunderlag som vi i sak inte har något att ytterligare tillföra. Vi anser dock att antalet 

parkeringsplatser bör vara fler än de 40-60 som anges. På grund av områdets popularitet så 

finns det redan idag vid under fina sommardagar och helger behov av betydligt fler platser. 

Ett förslag är att det vid högsäsong ska finnas möjlighet att naturparkera i anslutning till de 

anlagda platserna på mark som vid övrig tid är avstängslad, så att det då finns kapacitet för ca 

100 fordon. 

 

Beträffande skötselplanen anser vi den väl genomarbetad och kan därför förorda den. 

Möjligen bör skötseln av de kulturhistoriska värdena utökas något och därför också beskrivas 

något mer utförligt. Reservatsföreskrifterna vad gäller hund eller annat husdjur (C2 – 

”/förbjudet att/ medföra okopplad hund eller annat husdjur förutom inom stängslat område 
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under perioden 1 november till 31mars”) bör beskrivas på ett tydligare sätt eftersom detta 

möjligen kan ge utrymme för olika tolkningar, i synnerhet relativt den beskrivning och datum 

som anges under Upplysningar om bestämmelserna i lagen 2007:1150 om tillsyn över hundar 

och katter. 

 

Vi föreslår också att bestämmelserna C, som innefattar C9 om förbud att framföra 

vattenskoter, kompletteras med en bestämmelse som innebär förbud att ”framföra 

vattenfarkoster med en högre hastighet än X knop”. Förutom att det finns skäl i sig, typ de 

som finns betr vattenskoter (störningar för djur, natur och människor mm), så kan det 

motverka eventuella tveksamheter om vad som egentligen är en vattenskoter relativt 

snabbgående motorbåt (vilket de facto är juridiskt oklart och har orsakat tvister). Det tjänar 

också till att undvika onödig extra stranderosion i Norrvikens sydöstra del. 

 

Förslag om tillkommande område för naturreservatet 

 

För att skapa en ännu mer sammanhållen och helhetlig miljö anser vi att naturreservatet 

utöver förslaget även bör omfatta ett område norr och nordväst därom. Vårt förslag är att det 

ska utgöras av den bevuxna stranden längs med vattenområdet norr om skötselområde 3 upp 

till och något förbi den längst ut stickande udden, en del av skogsområdet väster därom 

(väster om Tegeltorp), samt resterande del av Norrvikens vattenområde. En uppskattning om 

arealen är ca 4 ha skogsmark samt ett ungefär lika stort vattenområde. Detta ger än bättre 

förutsättningar för vandringsleder, naturstigar och utflyktsmål än det nu liggande förslaget. 

Vad gäller skötsel av skogen för detta tillkommande område kan det, ur ekonomisk synpunkt, 

möjligen vara motiverat med mildring av föreskrift motsvarande A7, undantaget 

strandremsan, beträffande skogsbruk. 

 

Angående vandringsleder och stigar 

 

För att något mildra de initiala kostnaderna, i synnerhet om ett något större reservat enligt 

ovan realiseras, anser vi att den angivna vandringsleden i stora skogen upp till fornborgarna 

kan avvakta något eller några år. Vad gäller vandringsled är vi annars stark anhängare av 

förslaget om förslaget om servitut som kan följa kusten och därmed möjliggöra en 

vandringsled som knyter ihop hela sträckan Öbacken-Bränninge via det nu aktuella 

naturreservatet ända till Farstanäs och på sikt även Järna. Det skulle bli en suverän attraktion 

för Södertälje! En så vacker led med i stort sett konstant anknytning till vatten och stränder 

kommer inte att finna någon motsvarighet utefter hela Sveriges östra kust! 

 
 

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

lars.klasen@telia.com. 

 

 

Södertälje den 26 november 2015 

 

  

 

Pehr Lind, ordförande 

076-6480874, pehr.lind@abc.se 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn, c/o Lars Ljungdahl, Solhemsg. 9, 15241 Södertälje 
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