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Mil ö-och samhällsbyggnads utskottet

Svar på remiss om förslagtill utvidgning, ändringav syfte
och föreskriftersamt fastställelseav ny skötselplanför
Tyresta naturreservat
Förslagtill beslut
Stads byggnads förvaltningens förslagtill miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
- Stads byggnads förvaltningens skrivelse antas som niiljö- och samhallsbyggnadsuts kottets svar på remissen från Länsstyrelsen i Stockhokns län om nytt
beslut förutvidgning, ändring av syfte och föreskriftersamt fastställelse av
skötselplan förTyresta naturreservat.
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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat ett förnyatförslagdll beslut för
utvidgning av reservatet, ändring av syfte och föreskrifter samt fastställelse av ny
skötselplan förTyresta naturresen^at. Förslagetär till stora delar oförändratfrån
förslaget som sändes ut på remiss 2012. Skötselplanenomfattar både
nationalparken och namrresetvatet.

Förslagetärväl genomarbetat, ger bra överblickav området och förtydligade
anvisningar förskötselområden.Synpunkter från tidigare remissomgång 2012 har
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inarbetats. Några ordningsföreskrifterhar setts över,koordinerade med
Naturvårdsverkets förslagtill föreskrifter förTyrcsta nationalpark har varit pä en
separat remissomgång. En ny föreskriftförstart och landning med så kallade
drönarei Tyresta by har tillkommit.
Uppdatering av skötsclplanens uppgifter från 2012 har utförts. Beslutet innebär
uhddgning av Tyresta natiirreser\Tat nied vattenområden i Långsjön(Tyresån),
Tyresö-Flaten,Albysjön och Gammelströmi Tyresö kommun samt del av I,ycksjön
i Haninge kommun.
Förslaget rill skötselplan innehåller en del dllkommande förbättringarför
friluftslivet i form av bland annat förstärktavandrings leder. En ny entré dll
Tyrcstaområdet i Alby natiirreseL'va.t redovisas i förslagets skötselplan. Förslaget
består i en ny broförbindelse överAlbysjön samt omläggning av Sörmlandsleden
från Nyfors.
Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker förslagettill beslut som innebär uhridgning,
ändring av dess syfte och föreskriftersamt faststäUelse av ny skötselplan förTyresta
naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har färdigställtett förnyat förslagdll beslut med
föreskrifteroch skötselplan förTyresta natLirreservat. Förslagetär dll stora delar
oförändratfrån förslagetsom sändes ut på renuss 2012. Skötsclplanen gäller för
både nationalparken och natiirreser\ratet.
Tyresta naturreservat och nationalpark inrättades 1993 och under de diyga 20 åren
som gått har en del hänt i området och det har även uppkommit nya synpunkter att
beakta förområdet.
Det är inindre förändringari naturrescnratets regelverk och skötsetplan som
föreslåsoch framförallt har det nya förslagetinneburit en tydligare skötselplan,
med tydUgare anvisningar förskötseloniråden.
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Synpunkter från tidigare remissomgång 2012 har inarbetats i det nya förslaget.
Några ordningsföreskrifterhar setts över, koordinerade med natiir\rårdsverkets
förslag till föreskrifter förTyresta narionalpark som har varit på separat samråd.
En ny föreskrift förstart- och landning av med så kallade drönarei Tyresta har
dllkommit. Uppdatering av skötselplanens uppgifter har utförts. Nya, utvidgade
gränser förTyresta naturi:eser\rat i några angränsande sjöaroch vattendrag. Det
gäller del av Rundmarsviken i AlbysJön, södradelen av Tyresö-Fkten, en mindre
del av Långsjön(Tyrcsån) samt del Q.V Lycksjöni Haninge kommun.
FörTyresös del berörfrämst följandeåtgärderi skötselplanen och i beslutet för
Tyresta namrrcscrvat:
Ut\ridgning av naturreservatets onifåde i Albysjön, lyresö-Flaten och I.ångsjön
(^Iyresan) samt Ganiiiiclström.
KultLirmarkcrna vid Oppsätra och Karlberg värderas ha skötselbehovav klass II
(klass I-III). Kulturmarker kring Rundmars gård ges klass III i skötselbehov.
Den från år 2008 presenterade idén förentré till Tyresta via Alby naturreservat,
med ny bro överAlbysjön, finns med i förslagetsamt omläggning av
Sörmlandsleden från Nyfors.
Ny parkering vid Höjden,vid gräns ull Haninge kommun.
- Iordningställd
parkering längs Åvavägcnsamt cldplats vid sjönÅvaträsk.
- Eldplats vid torpet Skansen, nära Grändalssjön.
- Förbättradevandringsledet l Tyresö
(se förslagtill skötselplan, sidan 109 samt
kartbilaga 5):
l. Prästängsbrontill Långsjöns(Åva)rastplats och vindskydd.
2. Brakmarens parkeringsplats till Storskogs slinga n, anslutning från
parkeringsplatsen.
5. Förbindelse mellan Gammelström och Oppsätra.
6. Ny förbindelseTutviksvägen dll Ladängen.
7. Vandringsled till fågeltornet vid Övrekärret

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Stads byggnads förvaltningenanser att förslagetär bra, lättlästom än omfattande.
Fönraltningen saknar en sammanfattande sainmanställning som kortfattat redovisar
dc förändringat-som gjorts sedan förslaget2012 och även med den ursprungliga
skötselplanen från 1993.
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Fötvaltningen ser frain emot att kultiirtnarkerna vid torpen hävdas, ull exempel
gräsniarkerna vid torpen Karlberg och österom torpet Skansen samt de öppna
kulturmarkerna vid Oppsätra.
Stadsbyggnadsforv'altningen tillstyrker förslagetdU beslut som innebär u^idgnin^
av reser\ratet, ändring av dess syfte och föreskfifter samt fastställelse av ny
skötselplan förTyresta natiirresen''at.
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