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ARBETE
Så här i början av 2009 är det fullt med att ar-
kivera projekt från förra året, skriva ut arkiver-
ingsexemplar och sist men inte minst ordna för 
det nya året. Särskilt från det sista halvåret ligger 
det många jobb, som inte riktigt har hunnit hamna 
i arkivet ännu, i kö.

En del av arbetena har handlat om planerings-
frågor där exploateringstrycket har varit högt 
under större delen av året. Innan året tog slut 
hann inte lågkonjukturen vad gäller bl.a. byg-
gandet märkas för oss, men kanske kommer 
förhållandena att vara helt annorlunda 2009. De 
planärenden som det handlar om har varit en 
fördjupad översiktsplan över Arninge och Ullna 
där vi tittade på hur själva strandskyddsområdet 
vid Ullnasjön kan påverkas om t.ex. en inom-
husskidbana byggs vid den gamla tippen. Detta 
gjorde vi som underkonsult till Tyréns. På fl era 
ställen inom Stockholms stad är fl era nya de-
taljplaner på gång, framför allt för bostadsbyg-
gande. Vi har i första hand varit involverade för 
att titta på påverkan på naturvärden i Nybohov 
och i Bandhagen. 

Under hösten har H-G jobbat med värdering av 
ett Natura 2000-område öster om Norrköpings 
tätort. Det visade sig också fi nnas ett våtmarks-
område med häckande pungmes och ett fl ertal 
nattsjungande sångare. Här föreslås att väg E22 
dras för att avlasta stadens centrum, en väg som 
många tar istället för att åka en omväg på någon 
mil förbi Norrköping och sedan tillbaka igen. 
Detta är ett intressant projekt i så motto att kom-
munen är angelägen om att avlasta stadens cen-
trala delar, samtidigt som man verkar anstränga 
sig för att detaljplanelägga en massa områden 
på ön Händelö, där vägen skulle kunna ha drag-

its. Flera av alternativen till dragning kommer 
att beröra Natura 2000-objektet och därigenom 
kunna påverka miljökvaliteterna negativt. Intres-
sant fortsättning följer…

Några tillståndsärenden har också varit på tape-
ten, bl.a. en ny hamnanläggning vid Bromskär på 

norra Blidö. Ärendet dök först upp som elevar-
bete i MKB på SLU år 2000 och nu har ärendet 
avancerat så mycket att kommunen håller på att 
ta fram en ny detaljplan för området, samtidigt 
som ärendet ska in till länsstyrelsen för beslut om 
betydande miljöpåverkan och till miljödomsto-
len för att få ett miljötillstånd att utvidga befi nt-
lig hamn. (Fortsättning följer även här.) I detta 
ärende har Friman Ekologikonsulter, som ju är 
specialister på vattenfrågor, varit underkonsult.

Vid årets slut fi ck vi hjälpa Sörab med att ta 
fram lite kompletterande information inför 
tillståndsansökan för en återvinningscentral på 
Lidingö. 

Under en avstickare till Enköping, som under-
konsulter åt Tengboms naturvårdsbyrå (tidig-
are Naturvårdsbyrån Orback AB), tittade vi på 
naturvärdena i ett område strax intill Mälaren, 
Nederby.

Projekten på H-Gs gamla jobb på SLU avslutas 
efter hand. I våras avslutades National Hydro-
power Program i Vietnam äntligen. Det som H-G 
fortfarande har kvar på SLU är främst deltagande 
som bollplank i arbetet med att skriva  MKB för 
slutförvar av utbränt kärnbränsle (tillsammans 
med Anders Hedlund) och som handledare för 
Matilde Somarriba från lantbruksuniversitetet i 
Managua, Nicaragua. 

Styltlöpare på Mallorca i april 2008.

Brandkronad kungsfågel som blev galen när vi 
spelade upp artens sång från mobilen, därav den 
uppresta “kammen”. Mallorca i april 2008.
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Även det senare projektet är i slutskedet efter-
som Matilde ska avlägga sin doktorsexamen 
under 2009. Matilde arbetar med hur ekoturister 
påverkar miljön i några naturområden i Nicara-
gua. I mars besökte H-G och Sonia Matilde och 
vi gjorde då fältbesök i ett av hennes områden, 
samt på en farm i norra delen av landet som pro-
ducerar rättvisemärkt kaffe. Farmen ligger uppe 
i molnskogen och vi fi ck se ett antal intressanta 
fågelarter, förutom att få se kaffets väg från 
blomma till kaffebönssäck. Vi träffade också ett 
antal av Matildes arbetskamrater. Läs vår rese-
berättelse i Sonias blogg (www.conec.se/sonia/
nicaragua.htm). 

Vi fortsatte också inventeringsarbetet av groddjur 
i Täby kommun under våren, då alla våmarker i 
Täby besöktes åtminstone en gång (om de inte 
hade besökts under lekperioden 2007). Avrap-
porteringen är dock inte klar ännu, då Sonia först 
tog en välförtjänt semester och sedan rullade 
höstens uppdrag in. Men nu, när Sjöbacken-
bladet är klart, och ett nytt år har inträtt ska det 
bli andra bullar.

För Haninge kommun har vi jobbat med en in-
ventering av naturvärdena i två områden som 
eventuellt ska bli naturreservat. Ett område lig-
ger precis intill Handens station och är otroligt 
lättillgängligt med både stora natur- och frilufts-
värden. Det andra området ägs av Stockholms 
stad och ligger i Hanveden nära gränsen till 
Huddinge kommun. Här fi nns stora områden 
med riktigt vild södertörnsnatur med magra häll-
marker mellan smala tarmar av våtmarker. Dan 
Andersson, som har gjort själva fältinventerin-
gen, har hittat ett fl ertal signalarter som är knutna 
till framförallt gamla träd eller skogsmarker. 

Danne, som är biogeovetare, har även hjälpt oss 
med fl era andra uppdrag under året.

De nyanlagda våtmarkerna i Stockholms stads 
del av Järvafältet, Igelbäckens kulturreservat, har 
vi undersökt för att se vad som har hänt sedan 
man anlade våtmarkerna. Vår fi rma undersökte 
2005 hur det såg ut med växtligheten på området 
och Danne undersökte fågelfaunan när damma-
rna (Skogvaktarkärret och Hästa groddamm) var 
nyanlagda 2007. Dessa undersökningar följdes 
nu upp och vi kunde konstatera att dammarna 
är ett positivt inslag för den biologiska mång-
falden.

I mitten av sommaren var så äntligen informa-
tionsskyltarna vid Skogvaktarkärret klara att sät-
tas upp. På skyltarna kan man läsa korta texter 
om hur livet kan ha sett ut på platsen redan under 
1700-talet då det var våmarksslåtter här eller hur 
småkrypen i dammen lever. Skyltarna är rikligt 
illustrerade av Isabelle Scharin. 

Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken

Kaffeplantage i norra Nicaragua, belägen i molnskogen på drygt 1000 meters höjd.


