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Näturskyddsfo
 reningen i Botkyrkä-Sälem tycker det ä
 r glä
djände ätt lä
nsstyrelsen nu 
fo
 reslä� r en utvidgning äv det mycket intressäntä och näturvä� rdsmä
ssigt vä
 rdefullä 
Brinkbä
 ckens näturreservät. Det ä
 r brä ätt män tär med de vä
 rdefullä näturskogsärtäde 
skogärnä intill eftersom de hydrologiskt och ekologiskt hä
nger sämmän med ä� rävinen.  
Ä1 ven om vi i stort sett ä
 r no
 jdä med fo
 rsläget vill vi ä
ndä�  kommä med nä�grä synpunkter.

Eftersom vi tycker omrä�det ä
 r sä�  intressänt och ätt ett äv syftenä med reservätet just ä
 r 
ätt tillvärätä omrä�dets betydelse som underso
 knings- och exkursionslokäl, sä�  tycker vi 
det ä
 r ängelä
 get ätt ordnä en enkel liten pärkeringspläts fo
 r ett pär tre bilär i nä
 rheten 
(helst inom 1 km) äv reservätet. Om män inte lo
 ser pärkeringsfrä� gän i sämbänd med 
reservätsbildningen blir det oftä mycket svä� räre ätt fä�  till stä�nd nä�got sä�dänt i efterhänd.

Vi tycker ocksä�  ätt det ä
 r viktigt ätt det finns reservätsskyltär i änslutning till entre8ernä 
till näturrreservätet sä�  ätt beso
 käre vet vilkä regler som gä
 ller. Idäg finns bärä en 
utsliten skylt inne i reservätet i änslutning till vättenfället.

Nä
 r det gä
 ller ävgrä
nsningen äv reservätet häde vi gä
 rnä sett ätt fornborgen sträx o
 ster 
om O1 desä
ng ocksä�  häde ingä� tt i reservätet. Ä1 n mer ängelä
 get, med hä
nsyn till 
reservätets huvudsyften, häde värit ätt män utvidgät reservätet lä
ngs ä� rävinen främ till 
vä
 g 225 i vä
 ster. Ä: rävinen ä
 r ju dessutom klässäd som nyckelbiotop äv Skogsstyrelsen.

Näturskyddsfo
 reningen här i o
 vrigt ingä synpunkter pä�  reservätsbestä
mmelsernä eller 
pä�  den sko
 tsel som fo
 reslä� s enligt sko
 tselplänen.

Fo
 r näturskyddsfo
 reningen i Botkyrkä-Sälem.
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