
Yttrande över detaljplaneförslaget för Hässlebergsskogen
Dr: 16/KS/152

Hallsbergs Naturskyddsförening motsätter sig att det aktuella området tas i anspråk till
bebyggelse. I stället borde området bli en del av ett framtida kommunalt naturreservat.
I fortsättningen kallar vi hela området som innefattar både den aktuella ”Hässlebergsskogen”
och det som i olika sammanhang kallats Kårstahultsskogen, Stocksättersskogen eller
Folkparksområdet för Hultaskogen.

Hela Hultaskogen är ett viktigt område med tätortsnära natur, det enda i
Hallsberg norr om Järnvägen.

”Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till
attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur-och
kulturmiljövärden.” (http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Attraktiv-tatortsnara-natur/)

Hultaskogen är inte stor och en stor del av dess värde går förlorat vid varje ingrepp som
minskar dess yta.

Hela Hultaskogen är ett viktigt område för friluftsliv.

Det visas, om inte annat, av de stigar som trampats upp överallt, bl.a. i det område som enligt
det aktuella detaljplaneförslaget skulle bebyggas med villor.

”Genom skogen finns flera skogsstigar som varierar i storlek. Stigarna går både i
nordsydlig riktning samt västöstlig riktning.” Ur det aktuella detaljplaneförslaget.

Skogsområdet är även betydelsefullt för Stocksättersskolans elever både ur undervisnings-
synpunkt, som för lek och friskvård. Liksom för de människor, som bor i området.

Hela Hultaskogen är ett område med mycket rik natur.

I förslaget till ny detaljplan beskrivs naturen i det aktuella området med en kort mening:
”Skogen i området är ganska snårig, med främst björk och gran, och tät skog blandas
med slyvegetation.”

Att det aktuella området uppfattas som snårigt och slybeväxt är orsakat av det sätt kommunen
skött (eller misskött) skogen på under senare år.
Hultaskogen beskrevs av Karl Gustaf Nilsson, tidigare kommunträdgårdsmästare i Hallsberg,
i en artikel i Hallsbergs Naturskyddsförenings medlemstidning, Anemonen nr 1 2011. Där ger
han en helt annan bild av områdets natur. (Se bilagan Naturen i Kårstahultsskogen)
Nilsson har också inventerat hela Hultaskogen. Hans inventering visar på en mångfald av
arter både vad gäller växter, djur och svampar.
▪ 344 olika svamparter
▪ 247 olika kärlväxter
▪ 41 olika gallbildande organismer
▪ 36 olika fågelarter
▪ 5 olika däggdjur
▪ 2 olika ormarter

(Se bifogad artlista.)
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Av dessa är ask, skogsalm och sotkremla rödlistade medan blåsippa, gullpudra, korallrot,
ormbär, svarta vinbär, tibast, nästrot, trolldruva, kantarellmussling, barkticka och trådticka är
signalarter (för rikare natur enligt Skogsstyrelsen).
I hela länet finns endast ett fåtal områden  som kan uppvisa en liknande artlista och de är så
gott som alla naturreservat.

Det finns andra områden som är lämpligare att utnyttja till bebyggelse

Vi kan på kommunens översiktskarta över utvecklingsområden se att det finns många fler
områden som är tilltänkta som bostadsområden. Hässlebergsskogen är det sämsta av dem.
Välj istället ett område där naturen redan är borta och spara det fina vi har.
Hässlebergsskogen ligger i norrläge. Förutom att ta bort träden på tilltänkta tomter måste man
gallra hårt intill tomtmarken för att få in ljus. Det innebär en omfattande avskogning i området
och då närmar vi oss elljusspåret, som inte längre kommer att gå i någon skog! Det kommer
även att inverka negativt på skogens djurliv!

Inrätta i stället ett kommunalt naturreservat i Hultaskogen!

Det enda kommunala naturreservatet är fortfarande Broby äng som inrättades för 25 år sedan.
Hallsbergs kommun har vid flera tillfällen lovat att inrätta fler reservat men har ännu inte
fullföljt löftet.
Hultaskogen är ett utmärkt val som det första av de nya kommunala reservaten. Området har
behandlats mycket olika vid olika tider. Ett förslag gick ut på att bygga en bilväg rakt genom
skogen och samtidigt fanns ett annat förslag att börja bygga villatomter i sydvästra hörnet av
skogen. Båda dessa förslag avstyrdes genom kraftiga protester från närboende m.fl. Senare
(2006-05-15) presenterades i stället ett förslag till skötselplan för området, undertecknad av
miljöchef Leif Welander, där planen var

- Att skapa en hassellund med varierad slutenhet och med ett stort inslag av grova
lövträd och död ved.
- Att området skall vara lättillgängligt för friluftsliv.
- Att gynna arter som är knutna till biotopen
- Att området kan användas för information och kunskapsspridning.

I översiktsplanen 2010 är området markerat som område för fritid och rekreation, men i den
nya översiktsplanen 2016 är det område som nu är aktuellt för detaljplan överraskande
markerat som område för framtida bostäder.

Stråket Nytorget -Stocksättersskogen. En grön kil som börjar med det urbana Nytorget
och som sedan förändras längs vägen ut ur tätorten. Delvis finns rekreativa kvaliteter
utvecklade, men potential finns att göra mer. Delar av området kan vara intressant att
avsätta som reservat. Samordnas med framtida bostadsbebyggelse inom område 1.
(Översiktsplan Hallsbergs kommun 2016)

Man frågar sig vad kommunen har för uppfattning om naturreservat om delar av Hultaskogen
är lämpliga att avsätta som reservat. Den enda rimliga åtgärden är att nu göra slag i saken,
infria gamla löften och göra naturreservat av det som återstår av Hultaskogen.

För Hallsbergs Naturskyddsförening
2017-03-30
Ingela Wallin (ordf.)    Sture Hermansson (v. ordf.)
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