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Detaljplan för Gräsvreten 1:1 m.fl. (Gräsvretens industriområde) inom kommundel 

Länna 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att lämna 

synpunkter på förslag till ny detaljplan för Gräsvreten 1:1 m.fl.  

 

Detaljplan för Gräsvreten 1:1 m.fl. (Gräsvretens industriområde) 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter. 

Grunden för dessa är främst Naturskyddsföreningens 

strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete 

mot alla former av miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna. 

 

Våra synpunkter 

Föreningen har tagit del av handlingarna och då speciellt den Översiktliga 

Naturvärdesinventeringen (NVI) för Detaljplan av Gräsvretens Industriområde.  

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet  

naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar så är en  

naturvårdsart en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig  

själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

 

– Vi anser bestämt att det är mycket viktigt att de påträffade naturvårdsträden, framför allt 

ekarna i de nedanstående delområdena bevaras. Och att naturvårdsträden friställs så att de blir 

mer solbelysta vilket ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald. 

Man anger att kompensationsåtgärd syftar till en förbättring för träden vilket vi i 

Naturskyddsföreningen anser att döda träd inte går att jämställas med levande träd.Levande 

träd bidrar till en större bredd av den biologiska mångfalden och gynnar även 

landskapsbilden. 

 

Delområde 2: Naturvårdsträd, ek, bredvid telemasten 

 

Delområde 5: En grov ek i områdets västra del samt några grövre aspar med hål. 

 

Delområde 7: Några naturvårdsträd, ekar, som växer i området.  
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Citat ur Miljökonsekvensbeskrivningen s.3 

 

 

”Ingen av de naturmarker som kommer att exploateras har i den genomförda 

naturvärdesinventeringen visat sig ha höga eller påtagliga naturvärden” 

 

Område 6 beskrivs i naturvärdesinventeringen med påtaglig naturvärde klass 2 med flera 

förekomster av rödlistade arter och flera naturvårdsarter och våtmarker som bedöms vara 

lämplig lekhabitat för groddjuren.Arter som förekommer är mindre bastardsvärmare 

slåttergräsfjäril nattviol bockrot gökärt gullviva gulmåra brudbröd. 

 

Luftkvalitén trots att den ligger under normvärderna kommer att försämras vid en utbyggnad 

av Tvärförbindelsen Södertörn vilket sammantaget försvårar för kommunen att uppnå 

miljömålen. 

 

Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att områden som är klassade med påtagliga 

naturvärden i Miljökonskonsekvensbeskrivningen ska bevaras.  

 

Naturskyddsföreningen i Huddinge 

Ordförande 

 

Birgitta Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




