Samråd för naturreservat Nybbleskogen
Remissvar
Naturskyddsföreningen Flen välkomnar förslaget att inrätta naturreservat Nybbleskogen.
Naturreservat förknippas ofta med värdefull natur på landsbygden. De är givetvis viktiga.
Men det är lika viktigt att skapa och skydda natur nära tätorten. Det får inte vara så att
naturområden bara är något som finns på landsbygden och som för det mesta förutsättter bil
för att de ska kunna besökas.
Alla kommuninvånare ska ha tillgång till naturområden i sin närhet för rekreation och för
naturupplevelser. Vi vill samtidigt understryka att det synsättet inte ska gälla enbart vissa
områden utan hela kommunen. Det måste alltid finnas ett grönt tänkande i
samhällsplaneringen vid t ex bostadsbyggande, industrietableringar och väginvesteringar
liksom i befintliga bostadsområden.
Men det är som sagt välkommet att naturreservat Nybbleskogen inrättas. Det är ett uppskattat
område som besöks av många och används av bl a förskolor och skolor. Här finns goda
möjligheter att lära barn och ungdomar mer om naturen, inte minst de som har
invandrarbakgrund. Det är tyvärr ett faktum att naturen för många är främmande, för att inte
säga skrämmande.
I förslaget redovisas att Nybbleskogen har 150-åriga träd och så kallade signalarter knutna till
de gamla träden. Förekomsten av orkidén knärot visar också att det finns gammal skog. Det är
viktigt att kommunen är beredd att avsätta resurser så att områdets kvaliteter kan bevaras.
Också Nybbleskogen har drabbats av granbarkborrens härjningar. Det är nödvändigt att
försöka begränsa granbarkborrens framfart och att ta bort träd som utgör en säkerhetsrisk.
Som vi uppfattar det ska fällda träd i stor utsträckning lämnas kvar. Det är bra bl a därför att
de är värdefulla för insektssökande fåglar.
Att inrätta ett naturreservat innebär också att ta ansvar för kommande generationers behov av
värdefull natur. Det måste därför finnas en långsiktighet i skötseln av Nybbleskogen. Det
gäller inte minst när man planerar skötsel och nyplantering efter den avverkning som har
gjorts på grund av granbarkborren. Vad är lämpligt att plantera då?
Naturskyddsföreningen Flen vill också kommentera det avslagsyrkande på förslaget att inrätta
naturreservat Nybbleskogen som moderaterna har lämnat. (m) skriver:
"Det är viktigt att vara medveten om att ett skydd i form av naturreservat gäller för all tid
framöver, vilket vi inte är beredda att ställa oss bakom. Det är naturligtvis viktigt att skydda
skog med särskilt värde i form av gammelskog, biologisk mångfald, gröna stråk och
vegetation men det bör finnas andra, i vår mening, mer lämpliga möjligheter att skydda
tätortsnära skog - ett skydd som nästa generation också kan omvärdera där förutsättningar
förändras."

Naturskydsföreningen Flen ställer sig frågande till moderaternas uppfattning. Partiet säger nej
till att inrätta naturreservat Nybbleskogen av omtanke om kommande generationer. Men
poängen med att inrätta reservat är ju att också kommande generationer ska ha tillgång till
värdefull natur, i det här fallet i sin närmiljö.
Vi uppfattar det som att detta är moderaternas principiella inställning till att inrätta
naturreservat och inte gäller enbart Nybbleskogen. Det är beklagligt om moderaterna kommer
att driva den linjen.
Hänvisningen till kommande generationer skapar också oklarhet om vad som är moderaternas
aktuella inställning till Nybbleskogen. Ser partiet framför sig att området exploateras för
exempelvis bostadsbyggande?
Det är vår förhoppning att (m) omprövar sitt ställningstagande.
För Naturskyddsföreningen Flen
Björn Rösch, ordförande
Adress: Nygatan 38
64930 Sparreholm
Telefon 070 593 09 93
Roger Läth, sekreterare
Adress: Källgatan 17
64261 Malmköping
Telefon 070 546 30 16

