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Nacka kommun

Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl
byggnader inom naturreservatet
Nacka kommun besvarade 20110907 två skrivelser från Miljö- och naturorganisationerna i
Nacka med ovanstående rubrik med frågor kring behovet av en översiktlig plan för Velamsund,
innan vidare beslut fattas, och behovet av och formerna för insyn och information under
beslutsprocessen.
Sedan dess har WRS, Water Revival Systems, presenterat sin utredning Miljöpåverkan från
djurverksamhet inom Velamsunds naturreservat – bedömning och rekommendationer, 20110902,
en utredning beställd av Nacka kommun som delunderlag inför en ny bygglovsansökan för den
planerade byggnationen av ridhus och stall inom naturreservatet.
Vi vill ställa frågan, hur Nacka kommun tagit emot utredningen och vilka konsekvenser
utredningen får för de fortsatta planerna för Velamsunds naturreservat? Det nya förslaget till
ridhus och stall har ju utarbetats och varit ute på grannehörande, vilket gör att vi är oroliga
över nästa steg.
WRS´s utredning ger tydliga uppgifter om att naturreservatet redan idag är kraftigt överbelastat ur ekologisk synpunkt på grund av djurhållningen. Utredningen talar klart emot den planerade byggnationen. En utbyggnad av ett nytt ridhus och stall skulle innebära en permanentning av antalet ridhästar till 50-60 hästar, vilket vore förödande för naturreservatets framtid.
Utredningens argument tillsammans med av oss tidigare framförda argument är mer än nog
skäl för kommunen att inte gå vidare med byggplanerna. Någon översiktsplan för Velamsund
är inte presenterad.
Utredningen säger på sid 20 ”På Velamsund samsas i dag 54 hästar på en yta om 13 790 m2
vilket innebär ca 255 m2 per häst vilket är långt under tumregelns minsta rekommenderade
yta! … Om den planerade byggnationen genomförs med följden att rasthageyta kommer att
minska till 10 565 m2 räcker ytan endast till 10-11 hästar, enligt rekommendationen.”
En tumregel är 1 000 - 5 000 m2 rastyta per häst för att som utredningen säger på sid 20
” hålla en rimlig belastning med bibehållen vegetationsyta och minskad risk för växtnäringsläckage (Jordbruksverket, 2006).” Velamsundsviken är enligt utredningen ”drabbad av övergödning och dess ekologiska status har av vattenmyndigheten klassats som otillfredsställande.
… även Insjön är hårt näringsbelastad.”(sid 3).
WRS´s utredning ger ett flertal råd och åtgärdsförslag till förbättringar av dagens situation.
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MSN beviljade 20111009 dispens från föreskrifterna, strandskyddsdispens och tidsbegränsat
bygglov till 20131231 för en nybyggnad av provisoriska boxplatser/stall i Velamsund.
Trots utsagor om förbättringar i beslutsprocessen genom att Naturreservatsnämnden, NRN,
ska få ärenden på remiss samt kalla till informationsmöten, så har ingetdera skett i fallet med
den tillfälliga stallbyggnaden på 372 m2. Detta är mycket anmärkningsvärt och en tråkig
upprepning, när en annan ordning hade utlovats. Det är en omständighet, som inger oro för att
även beslut om den ev planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet kommer att hanteras utan insyn från NRN, intresseorganisationer och intresserad
allmänhet.
Vi förväntar oss att Naturreservatsnämnden i fortsättningen ges utlovad möjlighet till
remissyttranden och att bjuda in till öppna informationsmöten.
Det är vidare vår förhoppning att kommunen nu koncentrerar sig på att förbättra
reservatets biologiska tillstånd och för gott lägger den planerade utbyggnaden av ett
nytt stort ridhus och stall i Velamsund i malpåse!
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