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Angående hanteringen av Fornstigen, Lovön
SFVs svar på vår skrivelse 29 jan 2019 har en del sakfel varför Lovö hembygdsförening med denna
skrivelse kommer att ställa reservatsförvaltarens arbete i relation till Lovö naturreservats regelverk,
det vill säga föreskrifterna i reservatsbeslutet och direktiven i reservatets skötselplan.
Reservatsförvaltaren har till uppgift att genomföra åtgärder enligt skötselplanen. I denna nämns
ingenting om att utveckla cykling i terrängen eller på vandringslederna. Detta har utretts av Clas
Florgård (CL), Landskapsarkitekt LAR/MSA, professor em i landskapsarkitektur, Sveriges
lantbruksuniversitet, med titeln Mats Larshagen och Fornstigen (Bil 1). Citat från CLs slutsatser:
”Som förvaltare har han rätt att tolka direktiven i direktivens anda, här tar han ställning i direkt
konflikt med direktiven. Som naturvårdsförvaltare ska han se till att målsättningen och de
detaljerade föreskrifterna för reservatet genomdrivs. Han går tvärt emot de skrivna föreskrifterna”.
Reservatsförvaltaren vill tillåta cykling på Lovö alla vandringsleder. Det framförde han som sitt
huvudalternativ vid ett möte på Cykelförbundet den 15 februari 2018 där Anders Florgård och Bertil
Ottoson (BO) deltog tillsammans med fem representanter för cykelintressena. Mötets rubrik var
MTB-cykling på Fornstigen. Mötesanteckningarna var utformade som ett avtal som skulle skrivas
under av BO och Jonas Backman (cykelintresset). Här finns exempelvis uppgiften att enligt
allemansrätten har cyklister och vandrare samma rättigheter (Bil 2).
Vi bjöd in Ingemar Ahlström (IA), Sveriges ledande expert på allemansrätten, till ett styrelsemöte
den 1 mars 2018. IA sade att allemansrätten inte alls ger cyklister och vandrare samma rättigheter.
Efter att ha läst vår skrift Vandra på Lovön och fått information om MTB-cyklingens omfattning på
Fornstigen sade IA att MTB-cyklingen på Fornstigen är ett klassiskt exempel på överutnyttjande av
allemansrätten. BO skickade en omfattande rapport om denna information till reservatsförvaltaren.
Det påverkade inte reservatsförvaltarens dolda cykelagenda.
Med anledning av detta skrev Lovö hembygdsförening den 15 oktober 2018 till Lovögruppen (Bil3)
och föreslog att BO skulle närvara den 5 november när Fornstigen skulle diskuteras. Vid detta möte
föreslog reservatsförvaltaren fortsatt cykling på Fornstigen under 2019. Övriga mötesdeltagare var
emot fortsatt cykling på Fornstigen, något som reservatsförvaltaren inte skrev i sina
mötesanteckningar. Som justeringsperson skrev BO mer strukturerade och konkreta anteckningar
med mellanrubriker, något reservatsförvaltaren ogillade. I sin version av anteckningarna skrev han
”Mats tänker att om ett förbud ska införas, så borde det istället formuleras som i
Bogesundsreservatet, dvs att cykling tillåts på anvisade leder.” Detta diskuterades inte på mötet
och så står det inte i SFVs information om cykling i Bogesundsreservatet. Där står: ”Här är det inte
tillåtet att: – cykla i terrängen annat än på anvisade cykelstigar”(Bil 4).

Lovö hembygdsförening ser naturligtvis positivt på att SFV vill införa förbud mot cykling på
Fornstigen. SFVs förslag till ny ordningsföreskrift kan emellertid genom beslut av
reservatsförvaltaren innebära fortsatt cykling i terrängen och på vandringsleder. Man kan inte
förbjuda cykling med hjälp av en föreskrift som tillåter cykling. Dessutom står SFVs förslag i
motsättning till skötselplanens direktiv. Lovö hembygdsförening föreslår istället en komplettering
av ordningsföreskriften om det rådande ridförbudet på markerade vandringsleder med ett
cykelförbud (Bil 5). Vårt förslag är helt i enlighet med skötselplanens direktiv och skulle medföra
det cykelförbud även SFV önskar få. Cykelförbudet borde ha funnits redan i reservatsbeslutet.
Sammanfattning och yrkande
Avslutningsstycket av SFVs skrivelse om att SFV tar avstånd från våra anklagelser mot
reservatsförvaltaren om en dold cykelagenda måste kommenteras. Vi beskriver ovan hur
reservatsförvaltaren bryter mot skötselplanen istället för att genomföra föreskrivna åtgärder enligt
skötselplanens direktiv. Reservatsförvaltaren har uppenbarligen lämnat felaktig information till sin
arbetsgivare. För arbetsgivaren är därför reservatsförvaltarens cykelagenda dold. Det är den inte för
Lovö hembygdsförening.
Alla statsanställda förutsätts arbeta enligt den för alla statsanställda gemensamma värdegrunden.
Den beskrivs i texten Rollen som statsanställd (Bil 6). Reservatsförvaltaren har upprepade gånger
brutit mot principerna Legalitet och Objektivitet.
Lovö hembygdsförening yrkar
att SFV drar tillbaka sitt förslag till Länsstyrelsen om införande av en ny reservatsföreskrift
gällande cykling i Lovö naturreservat.
att reservatsförvaltaren uppmanas att fortsättningsvis enbart genomföra åtgärder i enlighet med
naturreservatets skötselplan.
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