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Yttrande över förslag till detaljplan för Boda. 
Sammanfattning 
I december 2013 lämnade föreningen ett yttrande över förslag till detaljplan.  
I det dåvarande planförslaget föreslogs ett generellt trädfällningsförbud för träd över  
0,4 m i diameter i brösthöjd.  
Vi såg det som ett mycket bra initiativ, och som en förutsättning för att 
naturreservatet i Karsvreta ska kunna etableras. Det är också en förutsättning för att 
möjliggöra att de ekologiska sambanden och spridningskorridorerna upprätthålls och 
för att bilda habitat för skyddade arter. 
I  det föreliggande planförslaget  är detta trädfällningsförbud borttaget, vilket vi menar 
är synnerligen olyckligt. Vi anser att det absolut bör finnas kvar och skrivas in i 
planhandlingarna. 

En olovlig kalhyggesavverkning genomfördes för några år sedan i östra delen av 
Karsvreta träsk. Det visar att det finns en uppenbar risk, för att fastighetsägare utan 
insikter om skogens betydelse för naturreservatet, endast ser till de egna intressena, 
och därför fäller skog urskiljningslöst. Inför att en sådan högst realistisk situation kan 
uppstå, är ett generellt trädfällningsförbud absolut nödvändigt. 

I planförslaget skriver man åter att någon fördjupad 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs då planen inte kommer att 
medföra några betydande konsekvenser för miljön.  
I vår skrivelse 2013 påpekade vi att Skogsstyrelsen genomfört en 
naturinventering i området kring Karsvreta träsk i juni 2013 och att 
markerna på fastigheten 2:1 m.fl. som gränsar till det aktuella planområdet 
är klassificerade som nyckelbiotop (N244.2013). 
Vidare påpekade vi att Calluna i sin groddjursinventering 2012 redovisade 
att flertalet grodartet finns i området kring Karsvreta träsk, och även stor 
och liten salamander. Flera av dessa arter är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. 
Den översiktliga MKB som gjorts 2005 anser vi således vara otillräcklig 
pga att det finns både höga naturvärden med registrerade nyckelbiotoper 
och artskyddade djur. Detta påtalade vi i vårt remissvar 2013.                                                                                       



En fördjupad MKB måste, enligt vår mening, göras innan detaljplan kan 
tas.  
En fördjupad MKB bör även omfatta angränsande planer d.v.s. Svartgarn, 
Boda Gård 1, Boda, Boda 2 samt Karsvreta Träsk. 
Planområdet Boda ligger vidare i anslutning till Boda Träsk och 
Hästängsuddsvägen som är vandringsled för groddjur under lektid.  
I Callunas groddjursrapport framgår att de rör sig över ett område av hela 
640 meter på Hästängsuddsvägen. 
I samband med breddning och asfaltering av vägen, byggdes en trottoar 
med hög kantsten som groddjuren inte kan ta sig över. Endast en (1) 
korrekt grodtunnel har byggts under vägen. 
Kanstenen har fasats av något men enligt vår mening har åtgärderna varit 
otillräckliga och grodornas vandring över Hästängsuddsvägen är 
fortfarande mycket riskabel. Vi anser inte att vidtagna åtgärder räcker för 
att säkerställa deras vandring mot Boda Träsk utan att mer behöver göras 
för ändamålet. 

Trädfällningsförbud 
Planförslaget innebär en förtätning av området och styckning av befintliga 
tomter. Ytterligare 26 fastigheter kommer att uppföras och det medför att 
många träd kommer att avverkas. Detta kommer att få negativ påverkan 
på områdets möjlighet att utgöra en stabil grund för en naturreservatet. 
Föreningen är därför mycket kritisk till att man tagit bort skrivningen om 
generellt trädfällningsförbud. Vi såg det förbudet som en förutseende och 
klok åtgärd. 
Orsaken till att man tagit bort det är, enligt uppgift, att de boende motsatt 
sig det. Detta talar för att fällningsförbudet verkligen behövs och pekar 
tydligt på vad som är att vänta om inte trädfällningen regleras. 
Kommunen bör vara tydlig med att markera när stora naturvärden står på 
spel och klart redovisa för mark- och fastighetsägare, att vi gemensamt 
har ansvar för att skydda djurliv och natur. 
I detta syfte behövs både rådgivning och regler som skyddar vår natur mot 
alltför stora skador vid exploatering. 
Ett generellt trädfällningsförbud bör därför införas i samtliga detaljplaner 
som antas runt Karsvreta träsk. 
För Naturskyddsföreningen i Österåker 
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Kopia för kännedom till Länsstyrelsen, planenheten och enheten för 
naturvård. 


