Minnesanteckningar från möte med intressenter angående
revidering av Örens naturreservat
2020-01-30, Lokal Järflotta i kommunhuset, 17:30-19:00
Mötets deltagare utgjordes av 1-2 representanter från föreningarna Nynäshamns surfklubb,
Södertörns surfklubb, Stockholm Kiteboard och Nynäshamns ornitologer. Från kommunen deltog
Hanna Lilja (kommunekolog), Martin Olofsson (ekolog) och Peter Svedberg (markförvaltare). Totalt
deltog 13 personer.

Hanna hälsade välkommen och vi gjorde en presentationsrunda av alla deltagare. Därefter
informerade Hanna om bakgrunden till projektet och vad som gjorts hittills – se bifogad pdf.
Vägfrågan – omförrättning förespråkas (om vägområde och röjning ger möjlighet att parkera).
Projektgruppen vill också att en omförrättning ska göras. Frågan har tagits upp för politiken, men
inget är bestämt ännu.
P-platser. Hanna och Martin har tittat på hur många p-platser som finns idag och hur många pplatser som frekvent används i terrängen. Det finns ca 65 iordningställda platser och ca 35 olovliga (ej
medräknat dikesparkeringar eller parkering på skogsbilvägar). Förslagsvis utökas befintliga
parkeringar och på någon plats att tillåta parkering i terräng, dvs man iordningställer ej ytan.
Kommunen har hittills fokuserat på utökning vid parkeringen vid stora allmänningen samt stora
parkeringen i väster. Än så länge finns bara förslag och det är inte bestämt hur många p-platser som
ska tillkomma. Det är inte lämpligt att dimensionera parkering efter besökstopparna, men fler pplatser bör komma till för att minska parkering i terräng. (Kommunen har sökt bidrag från
länsstyrelsen för att tillskapa parkering, göra nya skyltar och broschyrer samt mäta in gränserna nere
på stenstranden. Beslut kommer i vår.)
Önskemål från deltagarna att kunna lasta av utrustning i kurvan i SV, några parkeringsplatser
och/eller avlastningsplats vid röd markering nedan med information om att parkering avser lossning/lastning av materiel (och att surfklubbar bedriver ”kamratuppfostran” för efterlevnad) Kitesurfarna
önskar fler platser i NV (blå markering nedan). Ytan som kommunen iordningställde söder om
handikappnedfarten i SV (där det stod toaletter som fick tas bort, lila markering nedan) önskas
öppnas upp som parkeringsplats eftersom den idag redan är förstörd och inte kan används av någon
pga stenar som skärmar av ytan.

Byggnationer/tillsynsprojektet – Daniel som håller i denna del av projektet var inte med på
mötet. En hel del diskussioner uppstod ändå om vikten av att byggloven följs upp, att det behöver
finnas en samsyn på kommunen om vad man vill med Ören gällande natur-och friluftsliv kontra
fastighetsägarnas utbyggnadsönskemål. Man anser att det är bra att tillsynen genomförs samtidigt
som man ser över reservatet. Det finns en plan för tillsynen, vilket inte funnits tidigare eller som i alla
fall inte hunnit så långt att några åtgärder vidtagits.
Blandade synpunkter/diskussioner










Deltagarna uttryckte att det finns en historik av negativ utveckling, privatisering och
förstärkning av fastighetsägarnas rättigheter på bekostnad av natur- och friluftslivet.
Diskussion om Örudden som ligger utanför reservatet längst i väster. Att tanken när
naturvårdsområdet bildades var att tomter skulle köpas in av kommunen och införliva dessa i
reservatet. Det har inte skett.
Ören är unik i Sverige gällande surfing och nästan unik gällande fåglar. Det är därför viktigt
att bevara möjligheten att besöka platsen.
Svårt att resa till Ören med kollektivtrafik som inte går så ofta. Har man väl åkt ända ut till
Ören åker man inte hem igen om p-platser saknas. Parkering i dikena/terrängen max tio ggr
per år, vilket är beroende på väder.
Vad gör mest skada: bilar som parkerar i terrängen eller sprängsten och andra föremål som
placeras ut? – olika åsikter om detta.
Synpunkter om att kommunens insatser bör vägas mellan reklam/good-will/intäktsmöjligheter
och fastighetsägarnas staket av div höjd, bygglov etc som ger bad-will.
Förslag: Sätt upp en stor skylt vid entrén till reservatet som välkomnar. Information om
surfing kanske kan komma med på skyltarna? Kommunen: Skyltmaterialet ska ses över till
nytt beslut.

Minnesanteckningarna skickas ut till de som efteråt skrev upp sig på maillista, samt till deltagande
föreningarnas mailadresser (dit inbjudningarna skickades).

//Hanna Lilja 2020-02-06

