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Yttrande över förslag till detaljplan för Svartgarn, Svinninge
Naturskyddsförening i Österåker har inte fått ärendet på remiss i sedvanlig
ordning från kommunen.
Först efter att vi kontaktade kommunen fick vi detaljplanen för Svartgarn för
kännedom och yttrande. Ärendet kom till oss först den 13 november och vi
har därför begärt förlängd remisstid till den 2 december.

Sammanfattning
Planområdet gränsar till Karsvreta träsk som är ett område med mycket
höga naturvärden och djurarter som är skyddade enligt
artskyddsförordningen.
Kommunen hävdar att någon fördjupad miljökonsekvensutredning inte
anses behövlig, utan har låtit sig nöja med en mycket översiktlig MKB från
2005 för hela Svinninge.
Vi anser att denna MKB är helt otillräcklig som underlag för de detaljplaner
som gränsar till Karsvreta Träsk, såsom Svartgarn, Boda Gård 1 och Boda.
Efter den inventering av naturen och groddjursrapport som Calluna
genomfört på kommunens uppdrag, och som talar om stora värden, borde
man förstått att en fördjupad MKB för dessa planer borde göras.
Så har inte skett och det ser vi som en stor brist.
Området kring Boda träsk har stor betydelse för det kommande
naturreservatet i Karsvreta träsk. Särskilt är Hästängsuddsvägen ett hinder
i groddjurens vandringsstråk mellan Karsvreta och Boda träsk.
Endast en ( 1) korrekt groddjurstunnel har utförts på hela denna sträcka.
Vi har framfört klagomål till kommunen och begärt fler grodtunnlar, men
någon förbättring har inte skett.
Vi ser dock positivt på att man i planförslaget redovisar att strandområdet
förblir obebyggt och att man bevarar stranden.Man redovisar också i
förslaget att området har mycket stora naturvärden och att man därför bör
spara det för friluftsändamål. Det är naturligtvis bra, men hänsyn bör även
tas att det här finns ett rikt djurliv, inte minst groddjur, som också måste
fredas.
Stigar och promenadvägar måste därför anläggas med stor försiktighet.
.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I planförslaget framgår att kommunen gjort en översiktlig
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av hela Svinninge, godkänd av
kommunfullmäktige 2005.Man anger att planen för Svartgarn inte bedöms

medföra någon betydande miljöpåverkan, varför kommunen inte funnit skäl
att göra en särskild MKB för detta område. Naturskyddsföreningen anser i
motsats till kommunen att området har så höga naturvärden att en särskild
MKB för planområdet skulle ha genomförts. Dels innehåller området höga
naturvärden, och dels gränsar området till Karsvreta träsk, ett område som
planeras ombildas till naturreservat. Vid bildande av naturreservatet är det
viktigt att ha goda kunskaper om markerna runt naturreservatet för att
skyddet ska blir tillräckligt omfattande och för att det som reservatet avser
att skydda verkligen blir skyddat.

Goda rekreationsvärden
I planförslaget pekas på ("Naturmiljö, sid 12) att det finns skogs- och
naturmark intill Boda träsk som har goda rekreationsvärden.
Naturskyddsföreningen vill betona att naturmarken inte bara är viktig för
rekreation utan även för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.

Groddjur
En särskild groddjursinventering har genomförts på uppdrag av kommunen
av området kring Karsvreta träsk av företaget Calluna AB. Inventeringen
genomfördes 2012. Man undersökte groddjursvandringen på 750 m av
Hästängsuddsvägen, som delvis gränsar till planområdet.
Groddjursvandringen är omfattande på Hästängsuddsvägen och bl a fann
man större vattensalamander och ett stort antal paddor. Samtliga groddjur i
Sverige är fridlysta och den större vattensalamandern är även upptagen i
EU:s habitatsdirektiv, bil. 2 och 4, vilket innebär att även livsmiljön för
salamandern ska skyddas. Groddjuren har sin lekplats vid Boda träsk och
passerar bl a Hästängsuddsvägen på sin vandring höst och vår från
övervintringsställena till lekplatserna vid Boda träsk.
Vid ombyggnad av Hästängsuddsvägen borde man därför genomfört
korrekta grodtunnlar i tillräcklig omfattning, vilket inte skett. Endast en
tunnel är byggd och i övrigt har man försökt fasa ned den höga
trottoarkanten i granit och också lägga en sträng av asfalt så att grodorna
på några ställen kan ta sig över trottoarkanten och ned till Boda träsk. Men
vägen i sig är en dödsfälla för grodorna, Någon uppföljning av åtgärderna
har inte gjorts.
Vi anser att en uppföljning bör göras och åtgärder för groddjurspassage
måste förbättras.
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