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Styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
 
 

Remissvar angående kommunens Förslag till Detaljplan för Brogård,  

från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro. 
 
 
 
Då det tidigare utskickade planprogrammet och denna detaljplan i stora stycken innehåller 
samma text, kommenterar vi inte allt i denna detaljplan utan hänvisar till våra två tidigare 
remissvar, där våra fortfarande gällande ståndpunkter finns redovisade. 
 
Vi vill i detta remissvar lämna några ytterligare kommentarer (och återupprepa några tidigare) 
enligt nedan.  

 Vi tar för givet att ingen fågeljakt tillåts inom naturreservatet. Området skyddas för sitt höga 
naturvärde, och främst för sitt rika fågelliv. Det står på sidan 3 i detaljplanen att ”För en 
lokalisering av talar framförallt; att Brogård får en ägare med ett helhetsansvar som vill 
utveckla föreslagna verksamheter i samklang med natur- och kulturintressen”.  
Exploatören och kommunen får klara problem med trovärdigheten i sitt miljöengagemang om 
fågeljakt tillåts. 

 Allén till Brogård bör inte hållas öppen för allmän biltrafik, utan markeras som enskild väg  
(ej för genomfart), där Novus är den som reglerar trafiken. 

 Naturskyddsföreningen är införstådd med att åkerholmarna anses vara viktiga element i 
landskapet för att gör golfbanan tilltalande, men vi anser att åkerholmen vid Brobäcken 
(Kalholmen) absolut skall undantas från golfbana (eller annan exploatering), d.v.s. ingen 
utslagsplats på Kalholmen.  

 I samrådsredogörelsen nämner länsstyrelsen att redovisningen av Natura 2000 området i 
planprogrammet inte stämmer, det är enligt länsstyrelsens kartmatriel betydligt större.  
Då det inte är redovisat hur stort det i realiteten är (och var) har vi svårt att se hur det 
påverkar planerna och vad det skulle kunna få för konsekvenser. 

 Vi tycker att ruffen skall besås med ängsblandning och skötas med slåtter en gång per år. 
Gödsel och bekämpningsmedel får inte användas. 

 Enligt miljödomen från maj 2000 angående tillstånd att riva delar av den anlagda vallen, 
reglerades skötsel av våtmarken, med som vi förstår en skötselplan. Vi antar att detta ingår, i 
samma omfattning, i den skötselplan som upprättas för blivande naturreservat.  

 Naturreservatet och golfbanan bör avgränsas väl ifrån varandra.  

 Vi tycker att översilningsängen vid Brobäcken skall genomföras, främst som kompensation 
för förlust av biologisk mångfald vid nuvarande strandängar som avses att bli golfbana. 

 Ledningarna (de på stolpar) inom naturreservatet bör också, liksom planerat på golfbanan, 
grävas ned för att vadarhäckningar skall lyckas. Kråkor och rovfåglar kommer annars att 
använda dessa som utkiksplats för att ta vadarfågelungar på de strandängar som 
återskapats (som ”kompensation” för de strandängar som tas i anspråk närmast Brogård). 

 All belysning skall insektsanpassas (för att undvika utplåning av det rika fjärilslivet). 

 Exploatören skall svara för naturreservatets iståndsättning och skötsel 
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 Kommunen måste, i exploateringsavtalet och på annat sätt, långsiktigt säkerställa 
naturreservatets skötsel (t.ex. planera för vad som händer om Novus skulle går i konkurs). 

 
Föreningen anser, nu liksom tidigare, att det är angeläget att projektet kommer att genomföras 
eftersom inrättandet av ett naturreservat (som avgränsas väl och sköts enligt en godtagbar plan) 
för Broängarna är en del i projektet och en bevarandeåtgärd som Naturskyddsföreningen ser 
som en mycket viktig naturvårdsåtgärd i kommunen.  
 
Vi antar, och tar för givet, att områdesskyddet som skall regleras enligt miljöbalken, och nu ligger 
utanför detaljplanen också kommer att remissas (och/eller ställas ut) med möjlighet för oss och 
andra att kommentera. 
 
Vi anser också att det är av yttersta vikt att exploateringsavtalet speglar och säkerställer de 
ambitioner och åtaganden som detaljplanen redovisar. 
 
 
 
 
/Per-Ola Björn  
 för Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
 
  


