Synpunkter på förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av ”Verksamhetsområde
Eldsundsviken”, Strängnäs, Strängnäs kommun
Naturskyddsföreningen i Strängnäs har efter noggrann genomgång av förslaget till detaljplan för det
aktuella området fattat beslut om att avstyrka genomförandet av detta med nedanstående
motivering.
På flera ställen i planbeskrivningen refereras till en Naturinventering och naturvärdesbedömning
genomförd av WSP 2007-08-15 (reviderad 2010-09-24) och denna utgör tydligen underlag bl.a. för
den Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning som redovisas på sidan 8.
Naturskyddföreningen ifrågasätter starkt kvalitén och omfattningen av denna gamla inventering
som tydligen utgör underlag för naturvärdesbedömningen av hela Norra Staden, inklusive det nu
aktuella planområdet och kommer att i särskild skrivelse framföra behovet av en mycket mer
omfattande och djupgående naturinventering av hela detta naturområde, innan alltför stort arbete
läggs ned på utformning av detaljplaner för de delar av Norra Staden, som ännu inte detaljplanlagts.
Det är helt uppenbart att man inte ens har tagit del av de lättillgängliga uppgifter beträffande inom
området förekommande sårbara arter som finns dokumenterade i Artportalen innan
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-30 fattade beslut om att ingen miljöbedömning krävs för att
genomföra den aktuella planen.
Artportalens uppgifter är som bekant helt beroende av att de naturintresserade som studerat ett
områdes fauna och flora rapporterar in sina observationer. För det aktuella området kan noteras att
flera sårbara fjärils- och fågelarter rapporterats. Däremot saknas i stort sätt helt rapporter om t.ex.
förekomst av kärlväxter, svampar och andra insektsgrupper än storfjärilar.
Vi noterar med tillfredsställelse att åtminstone skogsområdena Kasgarn och Aldungen har ansetts så
skyddsvärda att de tilldelats kategorin Natur. Den del av Kasgarnskogen som ligger inom det nu
aktuella detaljplanområdet har emellertid kategoriserats som Park, vilket innebär att samma
hållbarhetsstatus och krav på biologisk mångfald som gäller för Natur inte längre behöver
upprätthållas. Naturskyddsföreningen anser därför att beteckningen Natur skall bibehållas även för
denna del av den sammanhängande Kasgarnskogen.
För att säkerställa att de värdefulla naturvärden, som noterats inom Kasgarnområdet, bibehålls krävs
dessutom att ett tillfredsställande stort gränsområde inkluderande kantzoner med slån och annan
buskvegetation avsätts, förslagsvis minst 50 meter, då synnerligen intressanta
artportalsobservationer gjorts även inom denna zon.
Mot bakgrund av ovan påpekade brister i kartläggningen av naturvärden och biologisk mångfald
inom det aktuella området, samt behovet av en för hela Norra Staden omfattande och grundlig
naturinventering, avstyrker Naturskyddsföreningen att det föreliggande planförslaget fastställs.
Beträffande de delar av planförslaget, som berör redan för verksamheter ianspråktagna områden
utmed riksväg 55, har vi inget att invända liksom ej heller mot inrättande av Aldungen som
naturområde.
Beträffande anläggande av småbåtshamn med tillhörande bensinstation och tillhörande
servicebyggnader på den föreslagna platsen vill vi i första hand föreslå annan placering som ej

inkräktar på Kasgarnskogen och dess strandområde. Detta kan möjligen åstadkommas genom att
stordelen av hamnen förläggs närmare riksväg 55 än som föreslås i planförslaget. Detta kräver i så
fall en särskild riskvärdering enligt uppgift på sidan 21.
I första hand vill vi emellertid föreslå anläggande av småbåtshamnen på någon plats som redan har
berövats sina naturvärden. Kanske längre in i Eldsundsviken?
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