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Yttrande över remissversionen av  

Skötselplan för naturmark på Lidingö 
 
 
Lidingö Hembygdsförenings arbetsgrupp för Natur och Kultur (NoK) 
har tagit del av förslaget till Skötselplan för naturmark på Lidingö, och 
får lämna följande yttrande. 
Förslaget beskrivs som en metodrapport och en "kappa", som beskriver 
huvudsaklig skötselinriktning, samt förklarar en del termer som finns i 
det omfattande digitala material som hör till planen. Det digitala 
materialet har vi inte tillgång till och ser inte heller någon anledning att 
lämna detaljsynpunkter på. Planen sägs vara ett "levande material" mot 
vilket ansvarig förvaltare m.fl.  kontinuerligt skall göra avvägningar 
exempelvis föranledda av förändrade skötselbehov. Arbetet skall ske i 
dialog med kommunens invånare. Som dialogpartner nämns vid flera 
tillfällen Naturnätverket, som är en sammanslutning av ett antal ideella 
föreningar, varav Hembygdsföreningen är en. Vi ser fram mot att 
fortlöpande föra en dialog med förvaltningen vid planens tillämpning, 
så som redan nu sker i de regelbundna möten som Naturnätverket har 
med förvaltningen. 
Vi anser att planen är ett utmärkt underlag vid den årliga planeringen av 
skötselåtgärder och avstår från att kommentera detaljer. Planförslaget 
skiljer sig på ett positivt sätt från äldre planer. Således uppskattar vi att 
planen omfattar all naturmark - inte bara skogsmark -, att man 
rekommenderar ett större inslag av lövträd i skogen, en ökad mängd 
död ved (som är mycket värdefullt för en mängd arter både av växter 
och djur), frihuggning av ekar och en del andra solitärer osv. Vi ställer 
oss bakom förslagen under rubriken Generella riktlinjer, sid. 12-13. Det 
är också bra att man vad gäller arealen tänker sig små enheter. 
Närliggande områden kan kräva helt olika skötselåtgärder. Vi tänker 
exempelvis på skogsbryn, som är en värdefull biotop, men liten till 
arealen. 
Som underlag för planarbetet anges en del äldre material, bl.a. den 
skötselplan för Lidingös skogar som utarbetades av Foran Sverige AB 
år 2014. Men inriktningen i det förslag vi nu har på remiss, med stark 
betoning på naturvärden, skiljer sig en del från tidigare planer. Vi har i 
stadens arbete sett en långsam men kontinuerlig utveckling från 
traditionell skötsel, av framför allt skog, till en mer naturanpassad. Det 
kan vara vanskligt att allt för mycket bygga på äldre planer. Vi 
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välkomnar därför att man för samtliga områden har gjort nya 
uppdaterade bedömningar och genomfört ett omfattande fältarbete (sid. 
4). 
Ett förverkligande av planens intentioner ställer mycket stora krav på 
kompetensen hos dem, som skall tillämpa planen. "Skötselåtgärder 
utförs av entreprenör med dokumenterad sakkunskap om ekologi, 
skogsdynamik och naturvårdsskötsel av tätortsnära rekreationsskogar" 
konstateras också på sid. 20. Det är bara att instämma. Men det är en 
grannlaga uppgift att hitta och på rätt sätt upphandla entreprenörer med 
denna kompetens. 
På sid. 10 skriver man att det kan "vara av värde att slå olika typer av 
ängsytor vid olika tillfällen under sommaren beroende på vilken flora 
som finns på ängen". Vi tror att många av dessa mindre åtgärder 
lämpligast sköts av egen personal i kommunen. Fördelen är att man då 
har bättre möjligheter att lägga en åtgärd vid lämpligast tidpunkt. Det 
torde vara svårt att uppnå en sådan flexibilitet utan egen personal. 
Naturligtvis ska även där ställas höga krav på kompetens. 
Slutligen vill vi förorda att man årligen, ja kontinuerligt, utvärderar 
skötseln och anpassar åtgärder efter gjorda erfarenheter. Planens 
flexibilitet gör detta möjligt. Vi ser fram mot att ta del av utvärderingar 
och att fortsätta den goda dialog vi har med naturförvaltningen.  
 
Hembygdsföreningen tillstyrker förslaget till Skötselplan för naturmark 
på Lidingö. 
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