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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på Ändring av 
reservatsgräns för Naturreservat Lerådalen i Lerums kommun 

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av skrivelse 2014-02-10 med bilagor. 

LNF accepterar den föreslagna ändringen, men vill samtidigt ta tillfället att framför 

följande synpunkter. 

 

 Den föreslagna minskningen av reservatet är ifråga om areal marginell. Resultatet blir 

emellertid att reservatsgränsen kommer att gå i ravinbotten, så att bara ena sidan av 

ravinen ingår i reservatet. Givetvis bör reservatet omfatta hela ravinerna upp till båda 

ravinkrönen. LNF hoppas att en överenskommelse kan träffas med markägaren om 

skötseln av ravinsidan som kommer att ligga utanför reservatet för att undvika att 

naturvärdet skadas. 

 

 Reservatet är fortfarande som helhet för litet, eftersom det inte omfattar alla grenarna 

av ravinsystemet och tillräckliga randzoner till ravinerna. Reservatet måste därför på 

sikt utvidgas, så att det uppfyller syftet att skydda dalgångens naturvärden. I avvaktan 

på att själva reservatet kan utvidgas bör dalgången i sin helhet skyddas mot väsentligt 

förändrad markanvändning eller exploatering för bebyggelse. Detta bör kunna ske med 

exempelvis fördjupad översiktsplan. 

 

 Det är mycket olämpligt att etablera bilverkstad, bilprovning och bensinstation i 

områdets sydligaste del. Detta är verksamheter som inte passar i anslutning till ett 

naturreservat. Istället borde denna del av området ha utnyttjats till att etablera 

naturreservatets huvudentré med lättillgänglig parkering. Etableringen strider även mot 

det alltmera angelägna önskemålet att inför kommande klimat- och resurskris undvika 

ianspråktagande av jordbruksmark för annat än odling. 

 

 Gör i ordning stigen från parkeringsplatsen vid Stillestorps kulle ner till vattenfallet, 

vidare in i det ingärdade området för betande djur och ända fram till den tidigare 

anlagda stigen. 

 

 Sätt ett räcke även på Tösjöbrons vänstra sida, för bron lutar ganska starkt åt den sidan. 

Risk att man kanar i om det är halt. 



 

2(2) 

 

 Iordningställ stigen från bron upp mot Tösjön. Stigen har inte varit framkomlig utan 

intrång på odlingsmark under ett antal år. 

 

 Gör i ordning stigen från Stenbron till Cykelbron. 

 

 Sätt upp fler skyltar om betande djur. Sätt även upp informationsskyltar där stigarna 

börjar och med angivelse hur långa de är. Idag är det nog bara närboende, som känner 

till detta. 
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