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Yttrande över Bildande av naturreservatet Frölunda, Upplands-Bro kommun 
 

Upplands-Bro Naturskyddsförening som fått förslag till bildande av naturreservatet 

Frölunda...” på remiss får med anledning därav anföra följande synpunkter. 

 

Naturskyddsföreningen ser mycket positivt på att Frölundaområdet blir naturreservat. Vi delar 

kommunens uppfattning att det är en kombination av rekreations- och naturvårdsintressen 

som här förenas på ett utmärkt sätt. Det är av stor betydelse för en hållbar utveckling att 

områden med höga rekreationsvärden får ett permanent skydda mot exploatering genom 

reservatsbildningen. Området är synnerligen viktigt som besökslokal för friluftsintresserade 

året runt. Sommartid är det särskilt välbesökt när det är badväder. Under skridskosäsongen 

utgör områdets stränder populära rastplatser för många skridskoåkare (vilket medför ett behov 

av dass året runt). Scouterna utnyttjat området flitigt och så vidare. 

 

Naturskyddsföreningen noterar att fortsatt skogsbruk föreslås inom större delen av området. 

Det motiveras av att skogen idag på flera håll är relativt starkt påverkad av skogsbruk och 

därför inte har särskilt höga naturvärden. Vi vill emellertid uppmana kommunen att frånta 

ytterligare mark i reservatet från skogsbruk. Med tiden utvecklas naturvärden även i brukad 

skog om den får utvecklas fritt. Det kan ses som en investering i nytta och glädje för framtida 

generationer. I första hand redan befriade områden bör utökas så att buffertzoner bildas kring 

dem. 

 

Till sist vill föreningen påpeka att det idag i stort sett är ett krav att man har bil för att nå 

området. Trots att det är lagom cykelavstånd från Kungsängen/Tibble/Sylta är det knappast 

tillrådligt för barnfamiljer, ungdomar eller äldre att cykla till området. Relativt frekvent trafik 

med bilar i hög fart, särskilt på de asfalterade sträckorna i norr, innebär en stor risk för 

cyklister. Föreningen uppmanar därför kommunen att ta fram en plan för färd med cykel 

generellt på Lennartsnäs. Detta bör kombineras med cykelstråk söder om järnvägen som 

binder ihop området med Broängarna. En god investering i folkhälsa! 
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