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Externremiss Strandstuviken med diarienummer 511-4590-2021, 
synpunkter från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund 
samt FSO (Föreningen Södermanlands Ornitologer).

Föreningarna finner att de föreslagna texterna uppfyller de mesta krav som man som 
ornitologiska föreningar kan ställa.

Det finns några små påpekanden.

Två av ändringarna skulle möjligen kunna innebära en ökad risk för störningar på 
fågellivet  
- Borttagande av förbudet att tälta. (Man ska alltså få tälta t.ex. på Våmedet eller 
Snäckviksmaden, hela året.) 
- Ändring av tidsperioden för fiskeförbud (1 jan - 15 jun i stället för 1 apr - 31 okt). 
 
Vad beträffar anläggningar och åtgärder såsom
- vandrings-, rid- och cykelleder, fågeltorn, vindskydd, rastplatser, eldstäder, utsiktsplatser, 
spänger, etc. 
- slåtter, hamling, röjning, huggning, fräsning och återskapande av betespräglade skogar.
- gransanering, restaureringshuggning, röjning, friställande av träd etc.
- våtmarker, fosfordamm, återställning lek- och uppväxtområden etc. 
 
... så förordar vi att själva arbetena utförs på sådana sätt och vid sådana årstider att de stör 
fågellivet så lite som möjligt. 
 
Saker som inte står i dokumentet, men som vi skådare har noterat i praktiken
- Skyltningen av reservatet, och av området med tillträdesförbud, behöver bli tydligare än i 
dag, både på land och i vattnet. 
- Hur många betande djur som behövs för att strandängarna inte ska växa igen, ska kanske 
inte specificeras i beslutsdokumentet utan i skötselplanen. Men de senaste åren har 
betestrycket varit lägre än önskat. 
 



Och lite formalia
Det nyligen fattade beslutet om fågelskyddsområde måste ha trätt i kraft, innan det gamla 
beslutet (som omfattade både reservatet och området med tillträdesförbud) upphör att gälla. 

Övriga önskningar

1. Vi har däremot en önskan att man inom reservatsföreskrifterna mer uttryckligen anger 
att när jakt pågår inom naturreservatet, borde gälla alla naturreservat, så skall 
skyltning att jakt pågår finnas på alla platser där parkering för besökande till 
naturreservatet finns, samt på de stigar som går in i naturreservatet. Endera att detta 
införs i reservatsföreskrifterna eller att det står att markägaren skall ha med detta i det 
avtal man har med det/de jaktlag som har jakträtt i naturreservatet.

Om vi har förstått allt så finns det två jaktområden/jaktlag inom reservatet, vilket 
innebär att man givetvis bara skall skylta upp vid parkering som är i anslutning till 
”sitt” jaktområde.

Vid jakt inom det norra jaktområdet i Strandstuvikens naturreservat, så anser vi att 
skyltning även skall finnas vid Strandstuvikens badplatsparkering, då många 
besökande parkerar där för att bege sig in i naturreservatet. Samt vid den officiella 
parkeringen vid Lilla Strandstugan, samt den planerade parkeringen vid Snäckbackens
östra del. Det bör även skyltas vid ingång till beteshagen, samt vid någon lämplig plats
på Stora Tallaren. Skyltning även när man går in på stigen som utgår vid den officiella
parkeringen och där man går mot de södra delarna av naturreservatet.

Vid jakt inom det norra jaktområdet, så anser vi att skyltning skall finnas vid den 
officiella parkeringen vid Lilla Flättna samt vid den planerade parkeringen vid 
Snäckbackens östra del.

2. Samt att man vid den anordnade grillplatsen nära det nya fågeltornet anlägger 
någon/några sittplatser/bänkar att använda för de som grillar.

För Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund och FSO (Föreningen Södermanlands 
Ornitologer)

Ingvar Jansson/ordförande i båda föreningarna


