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Betr:  Förslag till ändrad detaljplan för del av Arnö 1:3, Björshults industriområde, 
Nyköping 
 
Vi förordar att:  
 

1) Hällmarken (område A enligt MKB) med den gamla tallskogen, strandvallen 
och fornlämningen lämnas orörd.  

 
2) Naturskogen vid Stora Björshult (område B enligt MKB) lämnas orörd.  

 
Det är även väsentligt att Nyckelbiotopen strax utanför planområdet, ca 300 m NV 
om Stora Björshult skyddas från påverkan. 
 
Det är naturligtvis önskvärt att Naturbetesmarken vid Lilla Björshult (område C 
enligt MKB) också skyddas från exploatering, men vi anar att det knappast är 
realistiskt med hävd genom betesdjur eller slåtter, dels beroende på markens 
geografiska läge och dels på generell brist på betesdjur och slåtterarbetare.  

 
 
I er planbeskrivning tillhörande förslag till detaljplan för Björshult läser vi följande: 

 
”Planområdet har höga naturvärden och stor skada på dessa riskerar att ske 
om exploatering sker enligt planförslaget.”   

 
”Om inte hänsyn till naturvärdena tas vid en eventuell exploatering kan 
stora negativa konsekvenser på områdets biotoper, växt- och djurliv bli 
följden. Förlust av naturskog, stora grova träd, förlust av substrat för 
organismer knutna till död ved, ändrade lokalklimatiska förhållanden, 
ändrad hydrologi, risk för förlust av rödlistade och andra ovanliga arter, 
försämrade betingelser för hackspettar och hålbyggande fåglar, förstörda 
ytformationer som hällmarker och strandvallar samt fornminnen.” 

 
”Genom att vid exploatering ta hänsyn till de dokumenterade naturvärdena  
och utföra lämpliga kompensationsåtgärder, kan projektet dock genomföras 
enligt planförslaget. Kompensationsåtgärder samt andra åtgärder bedöms 
dock medföra att de negativa konsekvenserna minskar, dock inte helt 
elimineras.”  
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Planförfattaren är alltså medveten om att exploatering innebär att höga natur-
värden förstörs. Ändå förordar planförfattaren exploatering med förhoppning om 
att exploatören ska värna om de höga naturvärdena. Det är knappast realistiskt. 
Den föreslagna detaljplanen ger ju exploatören rätt till exploatering utan särskilda 
inskränkningar i den rätten!  

 
Vi tycker det är mycket märkligt och undrar om detta verkligen kommer att bli 
Nyköpings kommuns seriösa planförslag? 

 
Med vänlig hälsning 
Naturskyddsföreningen Södra Sörmland 
Mikael Gemsjö, ordförande 
 

 

 

 
 
 


