Åkersberga 12 april 2011

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan-och exploateringsenheten
184 86 Åkersberga

Synpunkter över upphävande av förordnande enl § 113 och
förslag till nya detaljplan för Boda 2.
Naturskyddsföreningen ser med stor oro att kommunen fortsätter sin storskaliga
exploatering av värdefulla naturmarker i kommunen.
Naturskyddsföreningen är också mycket kritisk till att vi inte fått ärendet på
remiss. Vid kontakter med Länsstyrelsen i ärendet, är de oroade över att
kommunen inte skickar viktigt ärende för synpunkter till Naturskyddsföreningen i
planera där stora djur- och naturvärden står på spel. Kommunen måste bättra
sig i detta avseende.
I detaljplanen för Boda 2 föreslås ett 14.400 kvm stort och mycket värdefullt
skogsparti, exploateras för byggande av bostäder som man anser är nödvändiga
för att få tillräckligt mycket bostäder som ger underlag för en utbyggnad av
service i området.
Skogspartiet ligger helt i anslutning till Karsvreta träsk som är ett orört
naturområde med stor art- och djurrikedom.
Arbetet med att inrätta området som naturreservat har just börjats, och en
förutsättning för detta ska lyckas, är naturligtvis att området blir tillräckligt
omfattande och dessutom innehåller skogar och ängsmarken i nära anslutning
där spridningskorridorer kan upprätthållas.
Risken är mycket stor att området blir för litet för att det ska bli ett meningsfullt
naturreservat och dessutom har ett mycket stor skogsparti i östra ändan
avverkats illegalt, vilket ytterligare får stora negativa konsekvenser för djur-och
naturliv.
Det aktuella skogspartiet består av mycket fin gammal barrskog som är ytterst
värdefull, både biologiskt och som rekreationsmiljö. Sådan skog är numera
sällsynt.
I de gamla tallarna förekommer talltickan som indikerar skyddsvärda tallbestånd
då den är knuten till tallnaturskogar som utgör livsmiljö för många ovanliga
arter, tex. Insekter (Signalarter, s 346, Skogsstyrelsen förlag 2005). Skogen är
lättgången, har en inspirerande miljö med gamla träd och ett bra läge.

Därför har den även stor betydelse som rekreationsområde i ett område som
alltmer exploateras för permanentboende.
Vi anser därför att detta skogsparti genom sina höga kvalitéer bör behållas
intakt, även för att ge något mer skogskänsla än de små insprängda grönytorna
som planeras. Det skulle också vidga grönstråket.
Kommunen, som för en gångs skull äger rådighet över ett naturområde, borde
därför visa sin ambition att göra kommunen som ett attraktivt och hållbart
samhälle med hög attraktionskraft.
För att uppnå detta måste gröna områden bevaras för framtiden.
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