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Begäran om åtgärder i området kring Karsvreta träsk
År 2003 upprättade Länsstyrelsen en handlingsplan ”Aldrig långt till naturen”
(2003:20) och Österåkers kommun åtog sig redan vid denna tidpunkt, att inrätta
naturreservat i Karsvreta träsk.
År 2010 beslutade byggnadsnämnden att man nu avsåg att inrätta naturreservatet och
därmed starta planeringen för detta.
Området är unikt både till natur och djurliv och är en rejäl våtmark med bl a
utrotningshotade grodarter och salamandrar.
Man måste se att området är en stor tillgång för boende i hela Österåkers kommun då
det bjuder på mycket speciella naturvärden och är ett unikt utflyktsmål.
Naturområdet är dock starkt hotat av pågående exploateringar i närområdet.
För tre år sedan bildades därför ett naturnätverk, bestående av ideella föreningar som
Karsvretagruppen, Naturskyddsföreningen, Österåkers hembygds- och
fornminnesförening, Åkersberga trädgårdssällskap och Friluftsfrämjandet i Österåker.
Syftet med detta nätverk var att bevaka kommunens agerande i området och att driva
på inrättande av det reservat som utlovats.
Vi ser att det finns anledning till oro inför kommunens agerande i området, dels
hantering av nationella beslut om miljömål (myllrande våtmarker), dels
handlingsplaner för utrotningshotade arter (artskyddsförordningen).
Sent omsider har kommunen låtit konsultföretaget Calluna dels göra en
groddjursinventering i området och dels upprätta ett förslag till naturreservat med
avgränsningar och skötselplan.
I groddjursinventeringen konstateras att flera groddjursarter finns i området, varav
framförallt stor vattensalamander omfattas av artskyddsförordningen. Förslag på
särskilda åtgärdsprogram finns med i rapporten.
Calluna konstaterar också att den pågående exploateringen i området bidrar till
fragmentisering av populationerna av groddjuren och försämrar deras möjlighet till
överlevnad.
”De viktigaste effekterna av vägar och bebyggelse är direkt habitatförlust,

kvalitetsförsämring av habitat samt barriäreffekter. Tillsammans bidrar dessa till
fragmentering av populationer med lokala utdöenden som följd”

Vid ombyggnad av Nantesvägen har allvarliga felaktigheter begåtts då man av
okunskap anlagt grodtunnlar (eg. dräneringsrör) som snarare förvärrar situationen för
groddjurens passage.
Calluna konstatera också att hot finns i anslutning till Boda träsk och att en ev.
ombyggnad av Karsvretavägen innebär ytterligare ett framtida hot.
Beträffande naturreservatets omfattning ser vi i nätverket med stor oro på att området
blir alltför begränsat då exploateringar tränger sig på.
Framförallt är den stora skogsavverkningen i samband med framtida bebyggelse vid
Boda ett avgörande hot mot artrikedomen och skogens mycket viktiga funktion (bl a
övervintringsområde) för de olika arternas överlevnad. Skogsområdena är att betrakta
som nyckelbiotop och bör av den anledningen skyddas mot exploatering.
Med stöd av Callunas rapport och vad vi ovan anfört, begär vi att följande åtgärder
vidtas.
1. Bygg korrekta grodtunnlar under Nantesvägen omgående.
2. Upphäv detaljplanen för utbyggnad av Karsvretavägen. En utbyggnad och
asfaltering kommer att försämra groddjurens villkor ytterligare. Dessutom
passar den befintliga vägen bättre in i anslutning till naturreservatet.
3. Angående Boda 2 delar vi Callunas bedömning att samråd måste hållas enl. 12
kap 6§ i miljöbalken eftersom planerna innebär ”väsentlig påverkan på
naturmiljön”. De båda skogspartierna i området bör undantas från exploatering
då de är att betrakta som nyckelbiotoper. Se Callunas särskilda rapport.
4. Groddjurspassage under Hästängsuddsvägen ska inrättas och även bör
skyddsåtgärder för att förebygga att större vattensalamanderns hemområde
förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion.
5. Avslå bygglovsansökningar på de obebyggda tomterna söder om
Karsvretavägen. En exploatering av dessa marker som idag är ett
sammanhållet naturområde, får stora konsekvenser för naturreservatet.
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