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Betr: Förslag till ny detaljplan för del av Buskhyttan 2:7, Marsviksstrand, Buskhyttan, 

Nyköping 

Marsviken är av mycket stor betydelse för fågellivet, som omfattar särskilt skyddsvärda arter, dels 

som häckningsområde och dels som rastlokal. Under vår och höst rastar och provianterar sjöfågel i 

stora skaror, ibland uppemot 10.000 individer samtidigt. Det är därför av stor vikt att utökad 

mänsklig verksamhet till följd av planerade bostäder och småbåtshamn inte medför störningar för 

fågellivet, varken på land eller i vatten.  

 

Den västra och norra delen av viken bör lämnas ostörd genom att båttrafik styrs längs vikens södra 

strand vid transport mellan småbåtshamn och Marsvikens utlopp.  

 

Vi ser helst att Natura 2000-området utökas till att gälla även Marsvikens inre delar längs vikens 

norra del, inkluderande Närkemaderna som gränsar till planlagt område i nordväst.  Området bör  

bli fågelskyddsområde och eventuellt förekommande båttrafik bör beläggas med hastighets-

begränsning, t e x  3 knop, under hela året. 

 

Såväl Närkemaderna som Marsäng är beskrivna i boken Fågellokaler i Sörmlands län, utgiven 2013,  

en bok som delvis finansierats av Nyköpings kommun. 

 

Vad gäller bostadsområdet är nuvarande buskvegetation värdefull häckningslokal för stort antal 

fågelarter och vid bostadsbyggande är det väsentligt att kompensera med nyplantering av 

blommande och bärande träd och buskar.   

 

Vid anläggningsarbeten finns stor risk för frigörande av giftiga ämnen i mark och vikens botten-

sediment till men för människor, fågel och fisk med flera. En risk för negativ påverkan av 

bottenlevande organismer och eventuella lekbottnar för fisk föreligger om sediment rörs upp och 

grumlar vattenmassorna. Vi förutsätter därför att noggranna undersökningar föregår en eventuell 

byggnation som då utförs så att giftiga ämnen omhändertas utan att spridas i mark och vatten samt 

att risken för åverkan på bottnar och grumling till följd av att sediment rörts upp minimeras. 
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