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Styrelsen för    Kompletterande yttrande 
Naturskyddsföreningen i 
Upplands-Bro   2003-08-26 
 
      
    Upplands-Bro kommun 
    Kommunstyrelsen 
    196 81 KUNGSÄNGEN 
     
 
Kompletterande yttrande till vårt tidigare Remissvar angående kommunens 
Planprogram Brogård.   
 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro kommun har efter möte (2003-08-13) med Novus 
funnit anledning att lämna kompletterande synpunkter till tidigare yttrande (2003-08-01) på 
följande punkter; strandskyddet, skötseln av vassarna och bevarande av biologisk 
mångfalden på åkerholmarna. 
 
Strandskyddet 
Naturskyddsföreningen har i sitt yttrande framhållit vikten av att strandängar inom 
strandskyddsområdet inte tas i anspråk, enligt planprogrammet, för golfbanan och att 
allmänhetens möjligheter att röra sig inom strandskyddsområdet inte försämras.  
 
Naturskyddsföreningen har vid mötet med Novus fått ytterligare information golfbanans 
utformning och anledningen till att det blir trångt om utrymme mot Mälaren om banan skall 
utformas så att de internationella kriterierna för en mästerskapsbana skall kunna uppfyllas.  
 
Föreningen anser det mycket angeläget att projektet kan genomföras eftersom inrättandet av 
ett naturreservat för Broängarna är en del i projektet och en bevarandeåtgärd som 
Naturskyddsföreningen ser som en mycket viktig naturvårdsåtgärd i kommunen.  
 
Naturskyddsföreningen kan mot den bakgrunden acceptera ett visst intrång i strandskyddet 
under förutsättning att: 

 intrånget inte är större än vad som är absolut nödvändigt för att genomföra projektet  

 Novus kan styrka att intrånget är nödvändigt 

 alternativa lösningar saknas. Detta redovisas lämpligen inom ramen för en MKB. 

 Åkerholmarna, särskilt Kalholmen, skyddas 

 Broängarna avsätts som naturreservat som avgränsas väl och sköts enligt en godtagbar 
plan, se vidare Naturskyddsföreningens tidigare yttrande 

 Naturreservatets skötsel långsiktigt säkerställ på Novus bekostnad, förslagsvis via en 
fond. 
 

Föreningen utgår från att banan skjuts så långt från stranden som det är möjligt för att få 
bredast möjliga strandängszon mellan öppet vatten och golfbaneområdet. Om golfbanan 
hamnar intill strandängen och inom del av strandskyddat område anser Naturskydds-
föreningen att tillträdesförbud skall införas för reservatets vattenområde och strandängar. 
Detta för att förhindra ytterligare störning på fågellivet.  
 
Vassen 
Strandskyddet syftar till att tillgodose ”goda livsvillkor” för växter och djur. Täta vassar är 
kärrhökens miljö för bobygge. Rördromen kräver också stora vassar men stor flikighet i 
vassen ökar rördromens möjligheter till födosök.  
Med hänsyn till att vattenmiljön vid Broängarna ingår i Natura 2000 måste alla åtgärder i 
vassen bedömas mot huruvida  åtgärderna innebär betydande påverkan på miljön eller inte 
med hänsyn till de Natura 2000 värden, som anmälts för området.  
Föreningen kan acceptera åtgärder i vassen, bl.a. i område 5a, underförutsättning att 
kärrhökens möjligheter att häcka i Broängarna inte totalt sett försämras utan syftet med 
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reservatet måste vara att sköta vassarna på ett sätt att populationen av kärrhök och 
rördrom ges möjlighet att öka.  
 
Åkerholmarna 
Naturskyddsföreningen är införstådd med att åkerholmarna anses vara viktiga element i 
landskapet för att gör golfbanan tilltalande.  
Det är viktigt att inte bara estetiska värden styr detaljutformningen/planeringen av golfbanan 
och skötseln av dessa åkerholmar. Lika viktigt är att beakta de biologiska värdena knutna till 
gamla grova träd, som aspar, ekar, död ved,  solexponerade stammar för vedlevande 
insekter, gräsmarker med betes- och slåtterberoende/gynnade arter.  
Vi anser att Kalholmen skall undantas från golfbanan och att naturreservatet och golfbanan 
avgränsas väl ifrån varandra.  
 
De meandrande vattendragen och anlagda vattnen kan bli betydelsefulla miljöer för 
exempelvis groddjur. Biologisk kompetens på området kan bidra med värdefulla synpunkter  
vid framtagandet av skötselplaner för åkerholmarna och vid detaljutformningen av de vatten 
som ska tillskapas. 
 
Miljöcertifierad golfbana 
Naturskyddsföreningen ser här stora möjligheter att åstadkomma golfbanor med hög 
miljöprofil. 
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