Svar på remiss, Södermanlands län:
Förslag till bildande av Utterviks naturreservat        Dnr: 511-4813-2012
Botaniska Sällskapet har tagit del av Länsstyrelsens förslag till beslut och skötselplan
för området Utterviks naturreservat. Vi gläds åt myndighetens satsning på att skydda
gammal skog längs Tunabergskusten och Bråvikens branter och ser detta reservat
som en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att ge skydd åt de speciella
naturtyper som finns där. Skötselplanen är bra skriven och väl underbyggd och
föreningen har inga principiella synpunkter på de föreslagna åtgärderna.
Reservatets bör utvidgas så Galtviksberget ingår
Sällskapet anser dock att reservatet borde vara större. Galtviksberget, en klassisk
växtlokal strax utanför reservatet, har sedan länge varit känt för sin rika flora,
betingad av det speciella mikroklimatet och närvaron av kalkrikt material i
ovanliggande berg. Exempel på arter i detta område är bl.a. svart trolldruva, lundslok,
myska, vårärt, mörk lungört, tandrot, nästrot, sårläka, storrams, underviol, vippärt,
glansnäva, tvåblad, gulsippa, vätteros med flera och en rad signalarter bland mossor,
lavar och svampar. Galtviksberget är en av länets förnämsta växtlokaler avseende
lundflora av nemoral typ och är av tydlig reliktkaraktär. Vår förhoppning är att
reservatet framöver utvidgas så att även Galtviksberget införlivas i naturreservatet,
och får åtnjuta lagens skydd och en skötsel som gynnar vegetationstypens och de
sällsynta arternas överlevnad på lång sikt.
Detaljer
Insamling bör tillåtas för dokumentation. I föreskrifterna står under C att det är
förbjudet att samla in växter, svampar eller lavar. Med tanke på områdets karaktär,
kalkpåverkan, tidigare skogsbete, kontinuitet och gamla träd, är det sannolikt att de få
svamp- och lavarter som ingår i dokumentationen bara är en liten del av vad som
faktiskt förekommer i form av signalarter, rödlistade och andra sällsynta arter. För att
underlätta en framtida dokumentation i syfte att öka kunskapen om reservatets
naturvärden bör det framgå att insamling av arter är möjlig för dokumentation eller
artbestämning, naturligtvis efter tillstånd av Länsstyrelsen.
Beskrivning av naturreservatet
Sällskapet noterar att endast en art, murgöna, nämns bland prioriterade värden, men
att skötselplanen inte innehåller något uppföljningsprogram för den, och inga förslag
till bevarandeåtgärder. Murgrönan är värmekrävande och har speciika miljökrav; det
samma gäller även den rödlistade hasselsnoken, som också räknas upp bland
områdets arter men utan att riktlinjer ges.
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Sällskapet anser att såväl murgrönan som hasselsnoken bör uppmärksammas i
skötselplanen med förslag på bevarandeåtgärder.
Asken bör antingen strykas bland rödlistade arter eller förses med kommentaren: ”Ej
hotad i länet”.
Delområde 2C – Observera att ädellövplanteringar måste skyddas mot skador som
uppstår genom viltbete.
Friluftslivskarta: Vi noterar att P-platsen ligger ca 750 meter från reservatets
kärnområde (den äldre skogen). Det skulle vara bättre med en parkering i anslutning
till någon av informationsskyltarna längs Segerhultsvägen, så man direkt kunde
komma in i den intressanta delen av reservatet. Om denna möjlighet inte utretts bör
så ske.
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