Synpunkter från Naturskyddsföreningen Strängnäs på kommunens förslag till
Översiktsplan 2014
I det reviderade förslaget till översiktsplan har flera betydelsefulla ändringar och tillägg gjorts som
överensstämmer med Naturskyddsföreningens uppfattning.
På nedanstående punkter vill vi emellertid föreslå förtydligande ställningstaganden för att
säkerställa en för kommunens invånare bättre hantering av miljö- och naturfrågorna.
Avsnittet Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt, sidan 45 punkt 5.
Som exempel på rekreations- och friluftsaktiviteter anges ridning, kanoting och terrängcykling.
De viktigaste och vanligaste aktiviteterna är emellertid de mer vardagliga, som vistelse i naturen
genom promenader, lek och naturiakttagelser. Dessa aktiviteter skall också vara tillgängliga för
mindre barn, äldre personer och handikappade och inte endast för den idrottsintresserade delen av
befolkningen. Vid planeringen av sådana tätortsnära natur- och rekreationsområden är det därför
viktigt att avståndet från centralorternas kärnor inte är alltför långt. Se även följande avsnitt.
Avsnittet Ekonomiska och sociala konsekvenser, sidan 55 sista stycket.
I den sista meningen i detta stycke anges att riktlinjerna för lämpligt promenadavstånd bör vara upp
till en kilometer. En kilometer är ett alltför långt avstånd för att nå ett tätortsnära skogsområde. Om
även själva vistelsen i området beaktas (t.ex. en promenad på 500 meter) innebär en sådan
skogsutflykt en promenad på 2,5 kilometer, vilket är helt oacceptabelt för de stora delar av
befolkningen som har något begränsad rörelseförmåga. Vi vidhåller därför Naturskyddsföreningens
uppfattning om att 300 meter skall var maximalt avstånd till en tätortsnära skog.
Avsnittet Ställningstaganden angående naturvården inom kommunen, sidan 96.
I första meningen anges att den biologiska mångfalden ska värderas högt vid upprättande av nya
detaljplaner. I enlighet med våra tidigare framförda synpunkter anser vi att skrivningen i stället
skulle avse översiktsplaner och fördjupade sådana liksom givetvis detaljplaner.
I andra punkten anges att balanseringsmetoden kan komma till användning då negativ påverkan på
naturen kan förväntas. Enligt vår uppfattning är användandet av balanseringsmetoden en sista utväg
som i undantagsfall bör tillgripas då ett synnerligen angeläget samhällsintresse endast kan
tillgodoses genom ett markbyte enligt denna metod. Denna synnerligen begränsade
användningsmöjlighet bör även klart anges i Grönplanen.
Avsnittet Områden av regionalt och lokalt intresse för friluftsliv och rekreation. Tätortsnära skog,
sidan 120.
Vi noterar med tillfredsställelse att Skogsstyrelsens uppfattning om hur skogsbruket bör ske i
tätortsnära skogar nu delas av kommunen. Den förtjänstfulla beskrivningen av målbilden för god
miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som Skogsstyrelsen gör under avsnittet Närskogar kan med
fördel införlivas i Översiktsplanens och/eller Grönplanens text.
Som ovan angivits hävdar Naturskyddsföreningens riksorganisation att utgångspunkten för vad som
kan anses vara tätortsnära avstånd bör vara 300 meter. Vi anser att även kommunen bör tillämpa
detta synsätt.

Avsnittet Vindbruk – kommunövergripande riktlinjer, sidan 135.
Vid lokaliseringen av vindkraftsverk anser Naturskyddsföreningen att riksintresset Mälaren med
dess öar och stränder bör tillgodoses genom att helt undvika uppförande av vindkraftsverk i dessa
områden. Denna uppfattning delas som bekant av samtliga andra kommuner runt Mälaren som inte
ingår i Sörmlands län.

Beträffande kommunens kommentarer till avsnittet 30. Naturskyddsföreningen Strängnäs i
Samrådsredogörelsen vill vi framföra följande.
Vad avser vårt förslag till arbetssätt vid bebyggelseplanering med naturhänsyn noterar vi att
förvaltningen avser att arbeta vidare med denna fråga och förväntar oss då att vårt förslag kommer
att beaktas under denna process. Vi har förståelse för att själva arbetsmetoden knappast bör
preciseras i översiktsplanen och noterar också att kommunens ambitioner vad gäller fortsatt
planering och genomförande (sidan 165) bör ge bra förutsättningar för ett arbetssätt som tillgodoser
våra önskemål.
Naturskyddsföreningens uppfattning om såväl definition av tätortsnära skog och dess funktion
skiljer sig från kommunens. Liksom vår riksorganisation anser vi att god tillgänglighet genom kort
gång- och cykelavstånd är viktigare än kravet på skyddat läge och ostördhet. ”Vild” natur i form av
tätortsnära skog bör erbjudas även de kommuninvånare som har svårt att gå eller cykla längre
sträckor, såsom förskolebarn och rörelsehindrade. Sådan tätortsnära skog kan många gånger med
fördel ersätta parker och andra anlagda grönområden.
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