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Miljökontoret har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Tunaskogen i Södertälje kommun. 

Syftet med naturreservatet är främst att skydda en äldre, naturskogsartad skog. I 

reservatet finns en nyckelbiotop i form av lövträdsdominerad lövskog och andra 

objekt med stora naturvärden. 

I området finns rikligt med fornlämningar och andra kulturmiljövärden. 

Miljökontorets förslag att bilda naturreservat Tunaskogen är mycket 

välmotiverat. Området kan få stor betydelse för det rörliga friluftslivet. I 

kombination med bevarandet av artrika natur- och kulturmiljöer stärks 

skyddsvärdet, för att motivera bildandet av reservatet. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslås därför tillstyrka miljökontorets förslag att bilda 

Tunaskogens naturreservat. Åtgärder för att förbättra områdets tillgänglighet 

betonas. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-23 

Miljökontorets förslag till beslut om bildandet av naturreservat Tunaskogen i 

Södertälje kommun. 

Yrkande 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på förlängd remisstid till dess att den 

fördjupade översiktsplanen för Järna är antagen. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden beslutar om förlängd remisstid till dess att den fördjupade 

översiktsplanen för Järna är antagen. 

Beslutet expedieras till 
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Tunaskogens naturreservat - yttrande över förslag 
Dnr KFN 13/45 

DnrJä KDN 

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Tunaskogen i Södertälje kommun. 

Syftet med naturreservatet är främst att skydda en äldre, naturskogsartad skog. I reservatet 

finns en nyckelbiotop i form av lövträdsdominerad lövskog och andra objekt med stora 

naturvärden. 

I området finns rikligt med fornlämningar och andra kulturmilj ö värden. 
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Miljönämndens förslag att bilda naturreservatet Tunaskogen är mycket välmotiverat. 

Området kan få stor betydelse för det rörliga friluftslivet. I kombination med bevarandet av 

artrika natur- och kulturmiljöer stärks skyddsvärdet, för att motivera bildande av reservatet. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför tillstyrka miljönämndens förslag att bilda 

Tunaskogens naturreservat. Åtgärder för att förbättra områdets tillgänglighet betonas. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-09-23. 

Miljönämndens förslag till beslut om bildande av naturreservatet Tunaskogen i Södertälje 

kommun. 

Ärendet 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Tunaskogen i Södertälje kommun. Området på 56 ha är beläget öster om Järna tätort, 

nordost om rondellen i korsningen Rönnvägen och riksväg 57. Syftet med naturreservatet är 
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främst att skydda en äldre naturskogsartad skog. I reservatet finns en nyckelbiotop i form 

av lövträdsdominerad lövskog samt objekt med naturvärden i form av gammal tallskog, 

värdefulla aspbestånd och grovvuxen mossrik granskog. 

Kulturlandskapet i södra delen av reservatet rymmer betes- och jordbruksmarker samt 

värdefulla miljöer med ek och gamla jättetallar. 

I området finns rikligt med fornlämningar och andra kulturmiljövärden. Skötseln ska vara 

imiktad på att synliggöra och informera besökare om kulturhistoriska värden i området, 

samt se till att fornlämningar inte skadas av igenväxning och slitage. 
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Hela området ligger i nära anslutning till bostadsbebyggelsen i de östra delarna av Järna 

tätort och kan därfår bli en viktig tillgång för det lokala friluftslivet. Vikten av att fårbättra 

tillgänglighet, genom information om tillgång till parkering m.m. kan förtydligas. Anlagda 

stigar bör övervägas för att underlätta för funktionshindrade. 

Miljönämndens förslag att bilda naturreservatet Tunaskogen är mycket välmotiverat. 

Området kan få stor betydelse för det rörliga friluftslivet. I kombination med bevarandet av 

artrika natur- och kulturmiljöer stärks skyddsvärdet för att motivera bildande av reservatet. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför tillstyrka miljönämndens förslag att bilda 

Tunaskogens naturreservat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden och järna 
kommundelsnämnd: 

l. Milj ö nämndens förslag att bilda Tunaskogens naturreservat tillstyrks. 

~~~=förbättra områdets tillgänglighet betonas. 

Slaffan ~ Olle Lindström 
kultur- och fritidschef verksamhetscontroller 

Beslutet expedieras till: Miljönämnden, Bo Ljungberg 


