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Till
Österåkers kommun
Plan‐ och exploateringsenheten

Yttrande över förslag till detaljplan för Boda.
Naturskyddsföreningen i Österåker har fått ärendet för kännedom och remiss.

Sammanfattning
I planförslaget skriver man att någon fördjupad miljökonsekvensbeskrivning inte
behövs då planen inte kommer att medföra några betydande konsekvenser för
miljön.
Skogsstyrelsen genomförde en naturinventering i området kring Karsvreta träsk i
juni 2013. Markerna på fastigheten 2:1 m.fl. som gränsar till det aktuella
planområdet är klassificerade som nyckelbiotop (N244.2013).
I den groddjursinventering som Calluna genomförde 2012 redovisas 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 vara otillräcklig pga. de höga
naturvärden som finns med registrerade nyckelbiotoper och artskyddade djur. Vi
anser därför att en fördjupad MKB måste göras innan detaljplan kan tas. Enligt
vår uppfattning bör en fördjupad MKB även omfatta angränsande planer d.v.s.
Svartgarn, Boda Gård 1, Boda, Boda 2 samt Karsvreta Träsk.
Planområdet Boda ligger också i anslutning till Boda Träsk och
Hästängsuddsvägen som är vandringsled för groddjur under lektid.
I Callunas groddjursrapport framgår att de rör sig på en bredd av hela 640 meter
över 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. Vi anser att detta är otillfredsställande och bör åtgärdas.

Man föreslår i planen att trädfällningsförbud ska gälla för området.
Vi är mycket positiva till det och tycker att det är angeläget att man bibehåller
träden och skogarna, omkring det kommande naturreservatet i så stor
utsträckning som möjligt, för att skydda reservatet och stärka de ekologiska
sambanden samt värna spridningskorridorerna kring reservatet.

Planen och MKB
Detaljplanen för Boda gränsar i en lång sträckning till det kommande
naturreservatet. Calluna påtalade i sin rapport ang. naturvärden i området att de
borde klassas som nyckelbiotoper.
Då kommunen inte var villig att låta skogsstyrelsen göra en formell klassificering
och registrering av hotade arter, anlitade Karsvretagruppen skogsstyrelsen för
att genomföra en naturinventering och klassificering i juni 2013.
Skogsstyrelsen klassificerar området med fastigheter 2:1 m.fl. som nyckelbiotop
och skriver, ”De mest värdefulla skogsdungarna återfinns söder om Karsvreta
träsk med dess grova och gamla tall och granar som här växer tillsammans med
asp och björk.” Dessa skogsområden gränsar direkt till planområdet.
Föreningen är kritisk till att kommunen inte på eget initiativ lät göra en
klassificering. Callunas groddjursrapport 2012 redovisar ett flertal
groddjursförekomster. Man skriver ”Inventeringen visar att groddjursvandring,
av främst paddor men även större vattensalamander, sker till Boda träsk.
Sträckan är 640 m. Groddjursbarriär rekommenderas att anläggas på en sträcka
som startar 40 m norr om vattendraget mellan Karsvreta träsk och Boda träsk
och slutar 550 m åt söder där Hästängsuddsvägen korsar andra vägar.
Vattendraget går genom en stor vägtrumma (1000 mm i diameter) som nyligen
placerats på platsen. Vid hög vattenföring kommer den inte kunna användas som
groddjurspassage.”
Den utbyggnad av vägen som man genomfört innebär breddning och asfaltering
samt etablering av trottoar med hög kantsten. Längs hela Hästängsuddsvägen
har bara en (1) grodtunnel byggts.
I 16§ förordning om områdesskydd enligt miljöbalken mm anges att myndigheter
särskilt ska bevaka att gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för
berörda livsmiljöer och arter.
Vi anser därför att en utbyggnad av grodtunnlar bör ske i den omfattning som
Calluna och groddjursexperten Torbjörn Peterson föreslagit, d.v.s. 1 per ca 50
meter.
Sammantaget ser vi detta som anledning till att en fördjupad MKB bör
genomföras för planområdet, och även för flertalet angränsande detaljplaner.

Trädfällningsförbud
I planförslaget 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).
Det är ett bra initiativ och är enligt vår mening en förutsättning för att naturreservatet ska
behålla de ekologiska sambanden och att spridningskorridorer upprätthålls.
En olovlig avverkning som resulterade i ett kalhygge genomfördes för några år sedan i östra
delen av Karsvreta träsk och risken är mycket stor att fastighetsägare inte ser till skogens
värden, utan önskar fri utsikt och därför fäller skog urskiljningslöst. Inför en sådan tänkbar
situation är ett generellt trädfällningsförbud nödvändigt.
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