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Naturskyddsföreningen i Strängnäs överklagar, med följande motiveringar, härmed
kommunfullmäktiges beslut beträffande ovan angivna detaljplan.
Till att börja med hänvisas till föreningens erinringar av den 29 januari 2010 (bilaga 1) mot
detaljplaneförslaget samt vår skrivelse 2012-03-09 (se kommunens antagandehandling med
utlåtande efter utställning, daterad 2012-05-29). Samtliga våra i dessa skrivelser framförda
invändningar mot den planerade bebyggelsen kvarstår.
Därutöver vill vi framhålla följande:
Naturskyddsföreningens krav på professionell biologiska inventering av det aktuella området före
detaljplanering av bebyggelsen har inte tillgodosetts. En översiktlig inventering har visserligen
utförts av Calluna. Denna inventering inskränker sig emellertid till en begränsad tidperiod och
omfattar ej heller hela områdets fauna och flora. För att erhålla ett relevant beslutsunderlag krävs att
följande förutsättningar är uppfyllda:
•
•
•

Inventering sker vid flera tillfällen under årets växtperiod, vilket normalt kräver att
inventeringsarbetet utförs av personer som är verksamma i kommunens närområde.
Inventeringarna skall omfatta större delen av de djur- och växtgrupper som förekommer
inom inventeringsområdet.
Inventeringarna skall ge underlag för bedömning av vilka delar av ett område, som på grund
av förekomst av skyddsvärda arter och hög biologisk mångfald, skall undantas från
bebyggelse och genom en relevant skötselplan behålla de konstaterade naturvärdena.

För att, i avsaknad av ett kvalificerat inventeringsresultat, kunna bilda sig en uppfattning om
områdets status i detta avseende har Naturskyddsföreningen i Strängnäs anlitat Mats Karström från
Voullerim för att den 15 september 2012 göra en översiktlig granskning av bl.a. mossor och lavar
inom det aktuella området. Mats Karström har gedigen erfarenhet av sådana inventeringar och har i
maj 2011 erhållit Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i guld för sin inventeringsmetodik som bygger på
identifiering av gammal och skyddsvärd skog med hjälp av indikatorarter.
Han har redan genom denna begränsade granskningsinsats dels konstaterat att synnerligen
skyddsvärd gammal skog finns utanför de av Calluna markerade platserna dels att flera arter med
högt skyddsvärde förekommer utöver de av Calluna rapporterade.
Naturskyddsföreningen har också gjort en genomgång av till Artportalen rapporterade skyddsvärda
fynd inom området. Resultatet av denna granskning redovisas i bilaga 2.
Nämnden vidhåller i sin motivering för bebyggelsen vikten av det visuella sambandet mellan de
centrala delarna av staden och Stavlundsområdet. Naturskyddsföreningen anser det mer motiverat
att stärka sambandet mellan den centrala stadsbebyggelsen och Tosterön genom att ta i anspråk och
för bostadsändamål exploatera området ”Tosterö brygga” där idag bl.a. en stor asfalterad yta utan
något som helst skyddsvärde finns. Bresshammarskogens värde som rekreationsskog skulle
ytterligare öka genom en sådan exploatering med därav följande befolkningsökning.

Behovet av en väl fungerande skolskog har ökat genom att två kommunala grundskolor,
Tosteröskolan och Karinslundsskolan, enligt kommunens organisationsplan nu utökar och
permanentar sin verksamhet i Bresshammarskogens närområde.
Naturskyddsföreningen hemställer om att den nu beslutade detaljplanen upphävs och att ny sådan
inte fastställs förrän en biologisk inventering, av det slag som Naturskyddsföreningen under hela
planeringsprocessen efterlyst, har genomförts och resultatet av denna har beaktats.
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