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Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde 

Huddinge Naturskyddsförening (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att yttra sig över 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till program för utvidgning av Gladö 
industriområde. Vårt yttrande överlämnades 2013-07-31. Härmed vill vi överlämna ett 
reviderat yttrande. 

Föreningen är sammanfattningsvis oroad över att den föreslagna utvidgningen tycks ske på 
bekostnad av eventuellt värdefull hällmarkstallskog. Det är föreningens bestämda uppfattning 
att en övergripande analys av skogens värde måste ske innan fortsatt planering. Nedan följer 
våra argument för detta. 

Planens förenlighet med miljöbalken 
Föreslagen markanvändning – exploatering av ett naturområde för industriell verksamhet – 
bedöms enligt planen vara förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. De negativa miljökonsekvenserna bedöms 
förutom själva ianspråktagandet av naturmarken (vår kursivering) vara risk för påverkan på 
yt- och grundvatten, bullerspridning, olyckor och ökade transporter. Vidare sägs att 
programområdet är bevuxet med skog och bedöms hysa låga naturvärden. Programmet anger 
att miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överskridas och att särskilda naturvärden inte 
påverkas. 

Enligt föreningens bedömning kan det finnas en grundläggande underskattning av den berörda 
naturmarkens värde. Skogen består till stor del av relativt glesa och förmodligen rätt gamla 
tallar på bergsområden, s k hällmarkstallskog. Generellt är sådan skog tämligen unik för 
Norden och oftast skyddsvärd. Under besök på plats har vi funnit bl a fridlyst revlummer. 
Enligt föreningen bör skogens naturvärden inventeras av expertis innan de avfärdas på sätt 
hittills skett. Vi bifogar tre nytagna fotografier, som vi anser belyser områdets art (bifogas ej 
igen). 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
MKB nämner att i området förekommande friluftsliv och rekreation kan påverkas och att 
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konsekvenserna för denna miljöaspekt ska beskrivas. Under avsnittet Naturmiljö upprepas att 
området inte bedöms ha särskilda naturvärden. Här påpekas dock också att det på ett lite längre 
avstånd finns flera områden som är ekologiskt särskilt känsliga och områden som har höga 
naturvärden samt biologiska värdekärnor. Vilka dessa känsliga och värdefulla områden är 
preciseras dock inte. Vidare hävdas att den negativa påverkan på naturmiljön av att skogsmark 
tas i anspråk och berg sprängs bort bedöms som liten. 

All argumentering utgår således från att befintliga naturvärden är små eller obefintliga. Om 
man i stället skulle komma fram till att det rör sig om värdefull hällmarksskog kan detta 
innebära ändrade förutsättningar för dessa bedömningar. 

Föreningen vill också framhålla att om plan industrimark ska åstadkommas krävs – oavsett 
skogens värde i sig - mycket omfattande sprängningar av de stora bergspartier, som utgör 
absoluta merparten av programområdet. Om det dessutom rör sig om hällmarkstallskog måste 
den negativa påverkan på naturmiljön av att skog och berg sprängs bort bedömas som mycket 
stor. 

Friluftsliv och rekreation 
Planen redovisar att programområdet gränsar till Hanvedenområdet och Orlångens 
naturreservat - områden som är viktiga för det rörliga friluftslivet. Eftersom befintliga och 
närliggande verksamheter redan idag ger olägenheter i form av buller, damm och lukt är 
planens bedömning att programområdet förmodligen är mindre attraktivt för vistelse i naturen. 

Detta argument blir dock i längden besvärande eftersom varje utvidgning av området för 
störande verksamheter spiller över på angränsande områden. Olägenheterna från det aktuella 
programområdet riskerar att närma sig de värdefulla strövområdena. 

Länsstyrelsens rapport ”Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i 
Stockholmsregionen” (2003:20) redovisar utöver konkreta förslag även s k utredningsområden. 
Dessa är värdefulla områden som vare sig länsstyrelsen eller respektive kommun under arbetet 
med rapporten kunnat ta ställning till i frågan om skydd. Två av dessa utredningsområden, U4 
Kvarnsjön och U14 Rudträsket, ligger relativt nära Gladö industriområde. Föreningen finner 
det rimligt att dessa två områden nämns i samband med en utvidgning av industriområdet. 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

Huddinge 2014-01-04 

Huddinge Naturskyddsförening 

 

Jessica Eklund 

ordförande 

jessica.natur@gmail.com 


