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Plan‐ och exploateringsenheten

Yttrande över förslag till detaljplan för Boda Gård 1
Inledningsvis vill Naturskyddsföreningen klaga på att vi inte fått ärendet på remiss.
Först efter det att vi själva kontaktat kommunen och efterlyst förslaget fick vi
planen. Föreningen har med anledning av detta begärt förlängd remisstid till 11
december.

Sammanfattning
Man skriver i planförslaget att man bedömt att någon fördjupad
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs då planen inte kommer att medföra
några betydande konsekvenser för miljön. Boda Träsk och skogspartierna intill är
klassade som ESKO‐områden och har stora naturvärden. I området finns också en
nyckelbiotop som man bör ta hänsyn till.
Vi anser att den översiktliga MKB som gjorts 2005 är otillräcklig, dels pga. de
naturvärden som finns, dels att området gränsar till det kommande
naturreservatet i Karsvreta Träsk.
I området finns bl.a. grodor och salamandrar som är skyddade enligt
artskyddsförordningen. Att kommunen låter bli att genomföra en fördjupad MKB
efter det att man inventerat området och funnit dessa värden och arter som är
skyddade enligt artskyddsförordningen, tycker vi är anmärkningsvärt.
Planområdet Boda Gård 1 med Boda Träsk, Boda, Boda 2 och Hästängsuddsvägen
är vandringsled för groddjur under lektid.
I samband med breddning och asfaltering av Hästängsuddsvägen byggdes även
trottoar med hög kantsten som groddjuren inte kan ta sig över. Endast en (1)
korrekt grodtunnel har byggts under vägen. Vi anser att detta är
otillfredsställande och bör åtgärdas.
Vi kräver således att en MKB utförs innan plan tas, och det gäller samtliga planer
d.v.s. Svartgarn, Boda Gård 1, Boda, Boda 2 samt Karsvreta Träsk.
Vi är också kritiska till att man inte gjort någon naturinventering i planområdet
och att man därför inte vet vilka naturvärden som egentligen finns.
Exploatering och utbyggnad av området med permanentbostäder längs
strandområdet vid Boda Träsk kommer självklart att påverka miljön för
groddjurens lekområden. Stranden privatiseras, hårdgjorda ytor, vägar och den
mänskliga närvaron ändrar dramatiskt groddjurens möjlighet till lek. Vi anser
därför att en MKB bör göras för att studera vad planens genomförande får för
konsekvenser i detta avseende.
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Planförslaget och MKB
Planområdet Boda Gård 1 är del av ett känsligt område ur natursynpunkt och är
ett ESKO‐område.
Området gränsar, i likhet med planområdena Svartgarn och Boda, till Karsvreta
träsk där inrättande av naturreservat pågår.
I planbeskrivningen skriver man att ”Den föreslagna kvartersmarken hyser inga (av
myndigheter) fastställda skyddsvärda eller känsliga naturområden"
Den kända nyckelbiotopen är fastställd av Skogstyrelsen. Groddjursinventeringen
som Calluna genomfört, påtalar att det finns djur som är skyddade av
artskyddsförordning. Dessa fakta går inte att bortse ifrån och detta måste
kommunen förhålla sig till.
Vi anser därför att ett en MKB måste göras för att analysera vilka konsekvenser
förslaget får för framförallt groddjurens möjlighet till lek.
Vi vill också framföra att det är svårt att hitta fastighetsbeteckningarna i
planhandlingarna, för de fastigheter som ingår i förslaget, vilket är
otillfredsställande.

Groddjur
Calluna AB har på kommunens uppdrag genomfört en groddjursinventering i
området kring Karsvreta, Boda, Boda Gård 1 samt Svartgarn som visar att området
hyser många groddjur, inkl. den fridlysta större vattensalamandern.
Man undersökte groddjursvandringen på 750 m av Hästängsuddsvägen, där
groddjursvandringen är omfattande och fann bl.a. större vattensalamander och
ett stort antal paddor. Samtliga groddjur i Sverige är fridlysta och den större
vattensalamandern är även upptagen i EU:s habitatsdirektiv, bilaga 2 och 4, vilket
innebär att även livsmiljön för salamandern ska skyddas.
Groddjuren har sin lekplats vid Boda träsk och passerar Hästängsuddsvägen på sin
vandring höst och vår från övervintringsställena till lekplatserna vid Boda träsk.
Hästängsuddsvägen har vid ombyggnad försetts med endast en grodtunnel, vilket
är helt otillfredsställande.
Detta har Naturskyddsföreningen påpekat men ingen förändring har skett.
Vi anser att det är märkligt att kommunen låter genomföra inventeringar av
groddjur men sedan inte följer de rekommendationer som Calluna föreslagit.
Som det nu är hotas groddjuren och dess livsmiljö såväl av bristen på tunnlar som
av att inte tillräcklig hänsyn tas till deras habitat vid exploateringen av Boda Gård
1.
Kommunen har skyldighet enligt gällande lagstiftning att ta all möjlig hänsyn till
groddjuren och bör tillämpa försiktighetsprincipen.
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I planförslaget kommer strandområdet som är lekområde för groddjur att
privatiseras och expolateras. Hur ska då kommunen kunna uppfylla kravet på att
säkra groddjuren livsmiljö? På vilket sätt ska kommunen försäkra sig om att
tillräckligt mycket strandområde finns kvar för att säkra groddjurens överlevnad?
Man skriver vidare att allmänhetens tillgång till strandområden ska säkerställas,
men minst lika viktigt är att säkerställa groddjurens och övrigt växt‐ och djurlivs
tillgång till strandområden. Naturskyddsföreningen efterlyser en redovisning i
planförslaget av på vilket sätt groddjurens livsmiljö säkerställs, både vad gäller
övervintringsområdena, vandringen över Hästängsuddsvägen och tillgången till
tillräckligt stora strandområden.

Trädfällningsförbud
I förslag till detaljplan för Boda som just ställts ut, föreslås att det generellt inom planområdet
ska krävas marklov för fällning av träd med en stamdiameter över 0,4 meter vid brösthöjd, ca
1,4 meter.
Vi anser detta vara ett mycket bra initiativ då det ekologiska sammanhanget med
naturreservatet, kräver att skogarna runt naturreservatet skyddas för att behålla de ekologiska
sambanden och att spridningskorridorer upprätthålls.
Ett olovligt kalhygge genomfördes för några år sedan och risken är mycket stor att
fastighetsägare inte ser till skogens värden, utan önskar fri utsikt och därför fäller skog
urskiljningslöst.
Vi anser därför att man även i detaljplan för Boda Gård 1 genomför trädfällningsförbud.

Slutord
Vi anser att det är svårt att bilda sig en uppfattning av hur de olika detaljplanerna
kommer att samverka (planen för Boda 2 har ännu inte presenterats), och vilka
konsekvenser det får för naturreservatets etablering. Detta är olyckligt.
Ett naturreservats syfte är att bevara den biologiska mångfalden, vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer samt att återställa och återskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter och vad som händer i
närområdet får stor konsekvens för detta.

För Naturskyddsföreningen i Österåker

Christina Lundin
Ordförande

Birgitta Palm
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