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Bro 2004-05-04 
 

Styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
 
 

Yttrande angående kommunens remiss för ”Bildande av Broängarnas naturreservat, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län” från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro. 
 
 
 
Då vi yttrat oss tidigare beträffande dokumentation om Brogård och Bro ängar, så försöker vi att 
undvika att upprepa tidigare synpunkter i möjligaste mån. Vi hänvisar till våra tidigare remissvar, 
där våra fortfarande gällande ståndpunkter finns redovisade. 
 
Vi vill dock i detta yttrande särskilt kommentera följande i punktform, enligt nedan:  

 Sjöfågeljakt skall inte vara tillåtet inom naturreservatet. Exploatören engagerar sig i reservatet 
som en kompensation för intrång i strandskyddet och för att man exploaterar mark med 
mycket höga naturvärden som enligt den ursprungliga planen var avsedd att bli naturreservat, 
främst för områdets rika fågelliv. Om exploatören ska bedriva sjöfågeljakt inom reservatet 
utgör det inte längre den kompensation som var avsedd.  
Exploatören (och kommunen) får klara problem med trovärdigheten i sitt miljöengagemang om 
sjöfågeljakt tillåts inom reservatets gränser, och riskerar överklaganden. 
Om inte kompensationstanken fullföljs faller också Naturskyddsföreningens stöd för projektet 
som helhet. 

 Kraftledningen inom naturreservatet skall, liksom planerat på golfbanan, grävas ned.  Orsaken 
är att häckande fåglar, till exempel vadarfåglar som rödbena och tofsvipa som är typiska för 
den miljö (betade strandängar) som eftersträvas, är mycket känsliga för predation från främst 
kråkfåglar. Det är visat i forskning att om kråkfåglar har utkiksposter (träd, stolpar, etc.) vid 
strandängar omintetgörs häckningar för vadarfåglar i mycket stor utsträckning. Den befintliga 
kraftledningen skär rakt över de planerade strandängarna inom den planerade reservatet och 
utgör perfekt utkikspost för kråkfåglar. De strandängar som exploatören ska exploatera saknar 
kraftledning och andra utkikspunkter för kråkfåglar. Naturskyddsföreningen menar att om det 
nu tilltänkta reservatet ska utgöra kompensation för fågellivet ska utkiksposter avlägsnas även 
här – alltså måste kraftledningen grävas ner. Vi upprepar att om inte kompensationstanken 
fullföljs faller Naturskyddsföreningens stöd för projektet som helhet. 

 Inom tillträdesförbudsområdena ska finnas möjlighet att gå på stigarna även under 

förbudstiden. Förbudstiden bör, för vattenområdet innanför de gamla vallarna, förlängas till och 

med den 31 oktober med syftet att sjöfågeln skall kunna rasta ostört.. 

 Tillträdesförbud MB 7 kap 30 §. Vi anser att gränserna behöver justeras speciellt ute i vattnet, 

bör utvidgas till att omfatta vattenområdet intill 100 meter (det generella strandskyddet) från 

strandlinjen vid normalvattenstånd 

 Vi påpekar igen (då den medföljande kartan är så dåligt detaljerad att gränser blir svårtydda 
och Kalholmen inte ens finns med) att åkerholmen vid Brobäcken (Kalholmen) absolut måste 
undantas från golfbana (eller annan exploatering), d.v.s. ingen utslagsplats på Kalholmen!  
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