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Överklagande av Nacka kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för 

Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 

2018/870 

 

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner (nedan föreningarna) 

utvecklar här sin talan.  

Yrkanden 

Föreningarna yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver Nacka kommuns beslut att anta 

detaljplanen. Detaljplanen lever inte upp till plan- och bygglagens och miljöbalkens krav och 

bör underkännas.  

Planprocessen 

Det nu aktuella området ingick i Detaljplaneprogram för Orminge Centrum i Boo, antaget av 

Nacka kommunfullmäktige hösten 2015. Området ingick i detaljplanen för Sarvträsk och 

Ormingehus som var på samråd 2018. Efter samrådet delades området upp i två olika 

detaljplaner där den ena är den nu aktuella detaljplanen för Sarvträsk. Den andra delen ingår i 

detaljplan Ormingehus och har vunnit laga kraft. Detaljplan Ormingehus utgörs av redan 

exploaterad mark medan detaljplan Sarvträsk i sin helhet utgörs av naturmark bestående av 

alsumpskog. Efter samrådet 2018 ansöktes om tillstånd för vattenverksamhet vilket erhållits i 

dom 2020-05-06, M 2301-19. Detaljplanen var sedan på granskning under 2021.  
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Föreningarna har under hela processen med såväl detaljplan som vattendom hävdat att 

alsumpskogen bör lämnas orörd.  

Beskrivning av områdets naturvärden       

Enligt den genomförda naturvärdesinventeringen (NVI) utgörs planområdet och dess 

närmaste omgivningar främst av lövsumpskogar med asp, sälg, gråvide, klibbal och björk, 

men vissa inslag av tall och gran finns. I nordöstra delen finns bland annat en mindre 

hällmarkstallskog. I norra delen av sumpskogen är skogen rik på död ved, grova träd och 

luckigheten i skogen skapar en lundartad miljö. Den strandnära skogen runt Sarvträsk 

domineras av björk, klibbal och tall. Gallringar av lövträd har nyligen genomförts vilket ger 

skogen en gles och luckig karaktär. De områden som ingår i detaljplanen har bedömts ha 

naturvärdesklass 2 och 3 (högt och påtagligt naturvärde). 

Av NVI:n framgår också att 15 signal- och indikatorarter påträffats inom området. Av dessa 

har fem arter mycket högt signalvärde, två arter högt signalvärde och sex arter visst 

signalvärde. Av de påträffade signal- och indikatorarterna är fyra rödlistade. De rödlistade 

arterna är skogsalm (akut hotad, CR), ask (starkt hotad, EN), mindre hackspett (nära hotad, 

NT) och sävsparv (sårbar, VU). Mindre hackspett har noterats med starka häckningsindicier i 

sumpskogen i södra delen. NVI:n säger också att hålträd, närhet till insektsrika och sjönära 

miljöer ger förutsättningar för fladdermöss att kunna förekomma i inventeringsområdet.  

Den fladdermusinventering som gjordes sommaren 2018 (Ecocom) visar att Sarvträsk är 

mycket artrikt då förekomst av åtta arter noterades. Särskilt många fynd noterades i 

planområdet. I inventeringen sägs ”Inventeringen tyder på att både utredningsområdet och 

Sarvträsk med omgivande sumpskogsområden utgör en liten oas i bebyggelsen med goda 

förutsättningar för födosök för fladdermöss. … Även om det förekommer fladdermöss inne i 

bostadsområdena österut är det tydligt att grönområdena runt Sarvträsk, inklusive 

utredningsområdet, har betydligt större tätheter av fladdermöss.” 

Området har alltså uppenbart höga naturvärden kopplade till våtmarker och vi vill särskilt 

trycka på att det är en brist på våtmarker i hela kommundelen Boo och inte minst i närområdet 

kring Orminge centrum. Förutom detaljplan Sarvträsk har Nacka kommun planer på att 

exploatera fler våtmarksområden i Boo. Aktuella detaljplaner är Dalvägen/Gustavsviksvägen 

och Dalkarlsängen. I båda fallen ingår utfyllnad av befintliga naturliga våtmarker.  

Planområdet ligger dessutom i en del av ett område med ett svagt grönt samband i Nacka-

Värmdökilen, vilket försvagas ytterligare vid genomförande av planen. 

Våtmarker särskilt viktiga 

För att understryka betydelsen av just våtmarker vill vi uppmärksamma vad Naturvårdsverket 

skriver på sin web: Varför är våtmarker så viktiga? (naturvardsverket.se) 

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska 

mångfalden. De bidrar också till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Ett 

exempel är vattenrening. 

Eftersom våtmarker kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att 

bromsa klimatförändringarna. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/varfor-ar-vatmarker-sa-viktiga/
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Våtmarker kan även reglera vatten när det finns för mycket eller för lite av det i landskapet. 

Eftersom de fungerar som livsmiljö för ett stort antal arter är de också attraktiva områden för 

rekreation. 

Våtmarkernas areal i Sverige har minskat kraftigt. Under det senaste seklet har nästan en 

fjärdedel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal försvunnit, i vissa slättbygder upp till 

90 procent. De som finns kvar är många gånger påverkade av oss människor. Därmed 

försvinner också de viktiga nyttor som våtmarkerna ger oss.  

Många växter och djur som är beroende av våtmarker har minskat kraftigt och är numera 

rödlistade. Översvämningsrisken har ökat eftersom svämplan har dränerats och bebyggts. 

Kopplingen mellan vatten och land har minskat genom dränering, torrläggning av sjöar och 

rätning av vattendrag vilket i sin tur har påverkat våtmarkernas kapacitet att filtrera 

sediment, näringsämnen och andra substanser. Andra negativa effekter är minskad 

grundvattenbildning och mindre motståndskraft mot torka för både människor och djur.  

En förutsättning för planens genomförande är att naturområdet kring Sarvträsk 

bevaras, men detta garanteras inte i planen  

I planbeskrivningen sägs att ”En värdefull naturmiljö tas visserligen i anspråk men samtidigt 

bidrar detaljplanen till positiva åtgärder för arter som inte skulle ha skett annars.” Men dessa 

åtgärder hade inte behövts om inte detaljplanen hade funnits. De positiva åtgärderna är bara 

ett sätt att försöka mildra de negativa konsekvenserna av detaljplanen. Dessutom finns inga 

garantier att åtgärderna verkligen får de positiva effekter som eftersträvas. Vi utvecklar detta 

mer under avsnittet om artskydd längre fram i denna överklagan.   

Vidare sägs i planbeskrivningen att: Det är därför en förutsättning för planens genomförande 

att föreslagna skyddsåtgärder genomförs samt att det kvarvarande naturområdet kring 

Sarvträsk bevaras för framtiden eftersom det utgör en livsmiljö för de arter som påverkas av 

planen.” Det finns en genomförandeplan för skyddsåtgärderna men det finns däremot inga 

garantier att naturområdet runt Sarvträsk kommer att bevaras. Detta tas upp i 

miljöredovisningen där man lyfter fram att ett sätt att säkerställa detta är att pröva möjligheten 

att bilda biotopskydd. Detta omnämns dock inte i planbeskrivningen eller i övriga 

planhandlingar. En sådan fråga regleras inte i detaljplanen men eftersom det nämns som en 

förutsättning för planens genomförande bör det rimligen framgå att Nacka kommun tänker 

skydda området runt Sarvträsk, genom biotopskydd eller på annat sätt. Eftersom det är just en 

förutsättning för planens genomförande borde detta lösas innan detaljplanen antogs av Nacka 

kommunfullmäktige. För ett antal år sedan gallrades hela västra skogssidan av Sarvträsk hårt. 

Idag finns ingen högre sly-, busk- eller snårvegetation kvar där och ingen död ved i form av 

torrakor eller högstubbar. Gallringen gjordes sannolikt för att ge utblick över vattnet från 

sittplatser och gångväg samt för att ge genomsikt och på så vis skapa trygghet för besökarna. 

Men möjliga häckningsplatser för fågelarter som mindre hackspett gallrades bort. Det är 

uppenbart att något slags formellt skydd och skötselplan behövs för att garantera att området 

har de ekologiska kvaliteter som krävs för att kunna vara en livsmiljö för de arter som 

påverkas av detaljplanen. Med tanke på den försämring av de ekologiska kvaliteterna i 

området som skett är det mycket tveksamt att de föreslagna skyddsåtgärderna är möjliga att 

genomföra.  
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Område markerat som NATUR saknar beskrivning  

Området som ligger på kommunägd mark har getts markeringen NATUR i planen, men 

saknar beskrivning. De nya groddammarna är inte inritade och vad kommer att hända med 

diket? Hur är en övergångszon emot byggnadskvarteret tänkt att lösas? Hur ska 

nivåskillnaden mellan sumpskogens mark och omgivande mark tas upp? Av planen kan inga 

nivåer utläsas. Lokalgatan är höjdsatt från + 38,43 till + 38,10, vilket betyder cirka 3 meters 

nivåskillnad, kanske mer, som måste tas upp genom mur eller släntning. I Samrådsunderlag 

Sarvträsk 2018-11-06, Sweco, sägs under Genomförande ”Fyllningen kommer gå upp till 

drygt +38 m vilket innebär att markytan, som i läge för aktuell byggnation ligger kring + 35,5 

m, höjs upp mot 3 m.” Flera andra frågor kan ställas. Hur kommer omledningen av dagvattnet 

att säkerställas för att sumpskogen genom utfyllnaden inte ska torka ut? Hur reparerar man det 

sår som uppstår vid ett brutalt avslut som kommer att blotta sumpskogens höga trädstammar, 

torrakor och risiga busk- och slyvegetation? Vi är medvetna om att ambitionen med 

kommunägd naturmark inte brukar skrivas in i detaljplanehandlingar, men just i detta fall, 

som är aktuellt för artskyddsdispens, är det märkligt att det i planbeskrivningen inte finns en 

beskrivning av området NATUR. I det fall byggnadskvarteret byggs kommer ytterligare 

sumpskog att försvinna i en övergångszon och det är avgörande att kvaliteten på den 

kvarvarande sumpskogen säkras som livsmiljö för de skyddade arterna. I planen finns inga 

garantier för det. 

 

Detaljplanen bör anses utgöra en betydande miljöpåverkan 

Föreningarna har under hela planprocessen menat att detaljplanen bör anses utgöra en 

betydande miljöpåverkan, vilket den inte har gjort enligt kommunen och länsstyrelsen. Själva 

vattenverksamheten ansågs däremot ha en betydande miljöpåverkan. Det är väldigt ologiskt 

att vattenverksamheten betraktas ha en betydande miljöpåverkan medan själva detaljplanen 

inte gör det. Det må vara olika delar av lagstiftningen som reglerar vattenverksamhet 

respektive detaljplaner, men det hindrar rimligen inte att även detaljplanen miljöbedöms. Det 

borde ha skett parallellt med miljöbedömningen för vattenverksamheten.  

Bara det faktum att ca hälften av sumpskogen exploateras borde motivera att detaljplanen 

utgör en betydande miljöpåverkan med tanke på hur viktiga våtmarker är avseende 

vattenrening, vattenreglering, kolsänka, biologisk mångfald m.m.  

Att planen innebär, enligt Nacka kommuns miljöredovisning, att det lokala miljömålet Ett rikt 

växt- och djurliv motverkas indikerar också att planen utgör en betydande miljöpåverkan.  

Att området är en häckningslokal för den rödlistade (NT, nära hotad) mindre hackspetten, 

samt livsmiljö för flera grod- och kräldjursarter och fladdermusarter talar också för att 

detaljplanen bör antas utgöra en betydande miljöpåverkan.   
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Val av planförfarande är felaktigt 

Föreningarna har kritiserat att planen hanteras med standardförfarande och att 

ställningstagandet inte utförligt motiveras i planhandlingarna. Nacka kommun menar att 

”Processen för allmänheten är likvärdig mellan standard och utökat förfarande i Nacka, 

eftersom synpunkter kan lämnas både vid samråd och granskningsskede i båda processer. 

Planenheten bedömer att de minskade ytor med naturmark, som planförslaget innebär, inte är 

i den omfattning att detaljplanen har ett betydande allmänintresse eller att konsekvenserna 

innebär en betydande miljöpåverkan.”  

Vi anser inte att det är tillräckliga argument för att standardförfarande ska användas och vi 

menar fortfarande att utifrån lagtexten och förarbetena till nya PBL ska detaljplanen hanteras 

med utökat förfarande.  

I Regeringens proposition 2013/14:126, En enklare planprocess, utvecklas kriterierna för de 

olika planförfarandena. Där skriver regeringen att ”Med uttrycket av betydande intresse för 

allmänheten avses sådana planförslag som kan antas angå en större krets människor som inte 

redan kommer att underrättas om planförslaget i egenskap av sakägare eller boende i 

anslutning till planområdet. Ett område som används av allmänheten för rekreation och 

friluftsliv har t.ex. ett större intresse för allmänheten än ett område som från början är 

otillgängligt.” Även om själva alsumpskogen kan sägas var otillgänglig ingår den i en 

helhetsmiljö vid sjön Sarvträsk som är ett viktigt rekreationsområde för Orminge.  

I ovan nämnda proposition sägs också att ”med uttrycket av stor betydelse avses sådana 

planer som omfattar större områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, 

särskilt känsliga miljöer eller som är av principiellt intresse.” Våtmarker bör generellt ses 

som särskilt känsliga miljöer. I miljöredovisningen konstateras att detaljplanen motverkar det 

lokala miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Detta trots föreslagna skydds- och 

kompensationsåtgärder. Det menar vi innebär att planen har en stor betydelse för allmänheten. 

 

Detaljplanen strider mot Miljöbalken (MB) och Plan och bygglagen (PBL) på ett flertal 

punkter  

Föreningarna menar att planen strider mot 1§ 1 kap MB. Där talas om att MB ska tillämpas så 

att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden 

bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.  

Föreningen anser att planen också strider mot 1, 3 och 6 §§ 3 kap. MB.  

1 § MB säger att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

3 § MB säger att Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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6 § MB säger att Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 

allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 

beaktas. 

Som vi visat tidigare är våtmarker särskilt viktiga och detta område hyser flera rödlistade och 

skyddade arter. Att exploatera våtmarker kan inte anses vara en god hushållning. Vi vill också 

understryka § 6 som särskilt pekar på att behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 

tätorter skall särskilt beaktas. 

Detaljplanen strider även mot 2 § 2 kap PB.  Där påtalas att planläggning ”ska syfta till att 

mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 

från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 

och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. ” 

Vilka slags områden är det då som kan anses vara värdefulla naturmiljöer som enligt MB ska 

skyddas? Idag finns en etablerad standard för hur man bedömer naturvärden, SIS standard 

199000:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. Utifrån den standardiserade metodiken görs en 

naturvärdesbedömning som ger en naturvärdesklass. För naturvärdesklass finns en fyrgradig 

skala (högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde). I SIS standard 199000:2014 kap. 9, 

Naturvärdesobjektens och landskapsobjektens bevarandevärde och skyddsstatus, görs 

följande koppling till miljöbalken:   

”I miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och 

vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är 

särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass 

och landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. 

Naturvärdesbedömningen är således ett stöd för bedömning enligt miljöbalken 3 kap 3 §.” 

Detaljplanen innebär exploatering av områden med naturvärdesklass 2 och 3 (högt och 

påtagligt naturvärde). Alltså sådana områden som avses skyddas enligt miljöbalken. Eftersom 

MB 3 kap. ska tillämpas gällande PBL 2§ 2 kap. bör detaljplanen underkännas utifrån både 

MB och PBL. 

Att exploatera mark med naturvärdesklass 2 och 3 (högt och påtagligt naturvärde) kan inte 

anses vara en god hushållning. Här måste också särskilt beaktas våtmarkernas stora betydelse 

för biologisk mångfald, reglering av vattennivåer, vattenrening, kolsänka m.m.  

I 4 § 2 kap PBL framgår: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Eftersom områden med naturvärdesklass 2 och 3, tillika våtmarksområden, kommer att 

exploateras om detaljplanen genomförs anser föreningarna att marken inte är lämplig för 

ändamålet utifrån allmän synpunkt.  
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Utifrån de ekologiska värdena i planområdet anser föreningarna att detaljplanen också strider 

mot punkt 3, PBL 3 § 2 kap:  

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 

klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 

   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt, 

Att exploatera ett våtmarksområde med rödlistade arter, mindre hackspett, flera 

fladdermusarter och groddjursarter är inte en långsiktigt god hushållning av mark och vatten.  

Sammantaget är det enligt föreningarna tydligt att marken som avses bebyggas enligt 

detaljplaneförslaget är sådan mark som från ett allmänt intresse ska skyddas och bevaras. 

Även om bostadsbyggande också anses vara ett allmänt intresse kan det behovet tillgodoses 

utan att just detta område bebyggs. Vi kan välja var vi bygger och exploaterar, men denna 

våtmark med högt och påtagligt naturvärde ligger där den ligger.  

Vid en sammanvägd bedömning bör bevarande av naturmarken ses som det allmänna intresse 

som ska ha företräde. 

Planen strider mot artskyddsförordningen 

Exploateringen av Sarvträsk innebär påverkan på flera arter som är skyddade i 

artskyddsförordningen. I planbeskrivningen framgår att ”Artskyddet är behandlat inom 

befintlig tillståndsprövning där påverkan på populationerna bedöms godtagbar i och med att 

skadeförebyggande åtgärder vidtas.” De åtgärder som avses handlar bl.a. om anläggande av 

groddammar, faunapassager och ledarmar för groddjur, uppsättning av holkar, veteranisering 

av träd och tillskapande av död ved.  

Gällande åtgärder som ska gynna mindre hackspett, alltså veteranisering och skapande av död 

ved vill vi uppmärksamma på att just sådana åtgärder har avfärdats av Mark- och 

miljööverdomstolen i mål nr M 3276-20, den s.k. Välendomen. Där sägs om veteranisering av 

träd: ”I den mån metoden alls har avsedd effekt står det klart att det tar många år innan 

denna effekt inträder. Det innebär att veteranisering inte kan bedömas som en effektiv 

skyddsåtgärd i detta fall. Den kontinuerliga ekologiska funktion som krävs för att tillgodose 

den mindre hackspettens behov trots att det berörda området förstörs kan alltså enligt 

domstolen inte säkerställas genom veteranisering.”  

Vidare framgår av domen: ”Mark- och miljööverdomstolen anser alltså att vissa – men inte 

alla – åtgärder kan fungera som skyddsåtgärder för vissa arter, men att det inte har visats att 

den kontinuerliga ekologiska funktionen för framför allt mindre hackspett kan upprätthållas.” 

”Mark- och miljööverdomstolen anser att avverkningen träffas av förbudet i 4 § första stycket 

4 artskyddsförordningen och att det inte är möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som 

säkerställer att skada inte uppstår. Den anmälda åtgärden är, i avsaknad av dispens, därför 

förbjuden.” 

Föreningarna menar att samma förhållanden råder i detta fall, att det inte är möjligt att skriva 

skyddsåtgärder som säkerställer att skada inte uppstår.  
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På Artdatabankens webtjänst Artfakta står ”att mindre hackspett behöver minst 40 ha äldre 

lövdominerad skog för att häcka”. Området runt Sarvträsk är långt ifrån 40 ha stort och det är 

dessutom ont om äldre lövdominerad skog i hela Ormingeområdet. Man kan därför utgå från 

att den mindre hackspetten redan idag är trängd och inte har en gynnsam bevarandestatus 

eftersom arealen lämplig häckningsmiljö är för liten. Att då minska arealen ytterligare kan 

inte vara förenligt med artskyddsförordningen, som ska garantera de skyddade arternas 

kontinuerliga ekologiska funktion och en gynnsam bevarandestatus, oavsett vilka 

skyddsåtgärder som föreskrivs och genomförs. Vi kan också konstatera att just begreppet 

kontinuerlig ekologisk funktion, som nämns i Välen-domen, inte över huvud taget finns med i 

något av underlagen i artskyddsutredningen som gjordes i samband med ansökan om 

vattenverksamhet. Detta tyder på en ofullständig artskyddsutredning.  

Dessutom har det kommit domar från EU-domstolen, dom den 4 mars 2021 i de förenade 

målen C-473/19 och C-474/19, som tydligt säger att svensk praxis i artskyddsfrågor inte lever 

upp till EU:s art- och habitatdirektiv. 

Det område som föreslås för åtgärderna nyttjas med största sannolikhet redan idag av den 

mindre hackspetten och dess habitat minskar i och med den föreslagna exploateringen. 

Skogen norr om Sarvträsk håller i stort sett samma värde som den som planeras exploateras. 

Skogen nordväst om Sarvträsk har gallrats hårt och där finns helt enkelt inte många träd kvar 

att veteranisera. Sådana åtgärder kan vara bra i t.ex. naturreservat eller andra områden där 

man vill utveckla naturvärdena men vi är mycket tveksamma till dem som 

kompensationsåtgärder när slutresultatet ändå blir att livsmiljön för den eller de arter som man 

vill gynna totalt sett minskar. 

Föreningarna har dessutom ytterligare invändningar mot veteranisering/skapande av död ved i 

området. När man skadar eller dödar relativt unga lövträd så minskar man på sikt andelen 

lövträd i området, vilket på sikt missgynnar mindre hackspett. Dessutom kan veteranisering, 

om det fungerar överhuvudtaget, endast förskjuta tidsperioden då ett träd blir värdefullt för 

mindre hackspett och det innebär att området längre fram i tiden kommer att bli mindre 

värdefullt för mindre hackspett än vad det annars skulle ha varit. Ett veteraniserat träd är inte 

heller lika värdefullt som ett naturligt åldrat träd och sett över hela trädets livslängd så 

kommer därför varje enskilt träd att bidra mindre till att den kontinuerliga ekologiska 

funktionen för mindre hackspett upprätthålls.  

När det gäller fladdermössen är det dessutom tydligt att det område som är tänkt att 

exploateras också är det område med störst koncentration av fladdermusobservationer, se fig 2 

i Ecocoms fladdermusinventering. Därmed skadas även den kontinuerliga ekologiska 

funktionen av fladdermössens livsmiljö och därmed fladdermössens bevarandestatus på sikt.  

En annan faktor som måste tas i beaktande är att bävrar har etablerat sig i området under 

senare år. Bävrarna har fällt en stor mängd träd i området och på så sätt förvisso tillfört död 

ved men det är mest liggande död ved som inte kan fungera som boträd för t.ex. hackspettar 

och fladdermöss. Bävern har ofta en positiv inverkan på den biologiska mångfalden men i en 

miljö som Sarvträsk i Orminge, med en mycket begränsad yta av lövskog, kan bävern ha en 

negativ påverkan för många arter beroende av s.k. triviallövskog med björk, asp och sälg, Vi 

menar att bäverns påverkan kan ändra förutsättningarna negativt för möjligheterna att 
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genomföra de tänkta skyddsåtgärderna då det t.ex. inte finns tillräckligt med stora träd som 

kan veteraniseras. Detta är ytterligare ett skäl till att vi underkänner hanteringen av artskyddet.  
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