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Yttrande över ansökan om avveckling av dikningsföretaget ”Boo Lännersta 

Dikningsföretag av år 1954” samt om tillstånd för vattenverksamhet för Ombyggnation 

av Bagarsjöns utlopp, i Boo, Nacka.  Målnummer M 4152-22.  

___________________________________________________________________________                                                                                  

Nacka kommun har ansökt om dels avveckling av dikningsföretaget "Boo Lännersta diknings-

företag år 1954", dels tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på fastigheten Nacka Bo 1:608 

vid Bagarsjöns utlopp anlägga bl.a. en naturlik sjötröskel samt utföra biotopvårdande åtgärder 

i vattendraget nedströms Bagarsjön. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Nacka Bo 

1:605-607, 1:637-641, 1:646-649 samt 1:726-728.  

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av ansökan 

med bifogad miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning mm och vill lämna följande 

synpunkter. Avvecklingen av dikningsföretaget "Boo Lännersta dikningsföretag år 1954" är 

såvitt vi förstår en förutsättning för att kunna gå vidare med planerade åtgärder för Bagarsjöns 

utlopp. Föreningarna har inga synpunkter på själva avvecklingen av dikningsföretaget utan 

vårt yttrande berör ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Vi svarade på Nacka kommuns 

samråd 2021-08-31 som föregick ansökan och många av de synpunkter som vi framförde då 

återkommer i detta yttrande.  

 

Nollalternativet i MKB:n behöver beskrivas 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har formulerats för ansökan om vattenverksamhet. 

Som vi förstår det är översvämningsriskerna för Bagarsjöns kringliggande fastigheter och 

vägar den huvudsakliga anledningen till att åtgärder i utloppen föreslås. Men nollalternativet, 

det vill säga det framtidsscenario som bedöms bli verklighet för Bagarsjön och dess närmaste 

omgivning om inga åtgärder vidtages, är inte beskrivet. Vilka och hur stora är riskerna för 

översvämning vid extrema skyfall? Vilka blir konsekvenserna för bebyggda områden på 

tomtmark, på gatumark och i naturmark vid översvämningar orsakade av skyfall.                             

En redovisning i översvämningskartor är önskvärt. 
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En diskussion om vad nollalternativet skulle innebära för olika delar i Bagarsjöns ekosystem 

om sjön tillåts svämma över är också önskvärt. Nollalternativet och nuläget utgör ju 

referenserna i diskussionen om effekterna av de föreslagna åtgärderna. 

 

Inventering och beskrivning av naturvärden saknas  

Vi saknar fortfarande en beskrivning och en inventering av naturvärden i själva utloppsfåran 

och i den närmaste omgivningen för både delområde A och B.  

Bagarsjöns vik vid Ekallén, vid åtgärd A, var tidigare en mycket god lokal för grodor, paddor 

och salamandrar. Snok och huggorm finns i området. Mindre hackspett har vi sett vid 

Bagarsjöns förskola och strömstare i utloppet vid Ekallén. Sannolikt finns kattuggla i 

området. Hålträd finns. Såväl en grod- och kräldjursinventering som inventering av värdefulla 

träd bör göras. Ett resonemang bör finnas med om hur föreslagna åtgärder kan tänkas påverka 

fågellivet. Området är väl litet för att hävda att en fågelinventering bör göras.  

Inom det markerade arbetsområdet för delområde A finns flera naturvärdesträd, precis vid 

trumman en gammal flerstammig sälg, som dessutom är hålträd, i vattnet större alknippen, 

björk, asp, fågelbär, ask, ek, hasselknippen, storvuxen tall, en med tallticka.    

Vegetationen och vattenmiljön vid delområde B, som ligger inom Trollsjöns naturreservat är 

inte heller beskriven i underlaget.  

 

Samband bör beskrivas 

Den långa sträckan mellan delområde A och delområde B, som löper parallellt med Ekallén är 

inte beskriven i underlaget och kommer som vi förstår det att anmälas för vattenverksamhet 

vid senare tidpunkt efter att dikningsföretaget är avvecklat. I samrådet hänvisades till en 

skötselplan för ekarna i Ekallén. Inbegriper skötselplanen även utloppsdiket och vegetationen 

kring diket, i så fall kunde den bilagts? Är botten i diket jämn eller finns gropar med 

möjlighet till kvarstående vatten, om diket torkar ut? Sträckan mellan delområde A och 

delområde B är en för ingrepp mycket känslig sträcka. Att inte ha med de tänkta åtgärderna i 

denna sträcka i samma MKB är en brist. Vad innebär byggandet av en ny trumma och tröskel 

för denna sträcka? Sambandet bör beskrivas. 

Andra områden som är viktiga att värna om är det sanka området med mycket al mellan västra 

Bagarsjön och Lännerstavägen, det har sumpskogskaraktär och får inte påverkas negativt. 

Detta gäller även den södra strandkanten mot Sockenvägen, ett mindre område med al. 

 

Skyddsåtgärder behöver beskrivas   

Utloppet utgör en känslig miljö. Först när inventeringar och beskrivningar identifierat värden 

som kräver extra hänsynstagande, t.ex. särskilda naturobjekt/värdeelement eller artgrupper 

som kräver skyddsåtgärder, så kan bedömningar göras om lämpliga tidpunkter för genom-

förandet av arbetena, arbetsområdenas avgränsning, upplagsplatser och ingångar för maskiner 

med mera. I underlaget för ansökan står ingenting om när och hur arbetet med de föreslagna 
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åtgärderna kommer att genomföras och vilka skyddsåtgärder som är aktuella för att arbetet 

ska kunna genomföras med minsta möjliga påverkan. Detta kan inte hänskjutas till kommande 

arbetsbeskrivningar utan behöver beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Arbetsområden 

som är rödmarkerade i tekniska beskrivningen saknar beskrivning. De rymmer värdefull 

vegetation, som måste tas hänsyn till när åtgärderna genomförs. Det bör beskrivas. 

 

Föreslagna åtgärder … och andra åtgärder 

I MKB:n konstateras ”Sammantaget bedöms åtgärderna dels bidra till större näringsupptag, 

vilket kan gynna vattenförekomsten Baggensfjärden, men i Bagarsjön kan den minskade 

vattenståndsvariationen bidra till minskad biodiversitet och ökad igenväxning.” Här saknar vi 

ett resonemang om vilka arter som kan tänkas minska respektive öka i Bagarsjön.  

Det är bra att naturlika lösningar för utloppen har valts, som smälter in och som i bästa fall 

kan gynna den biologiska mångfalden och stärka ekosystemstjänsterna.  

Finns alternativ till dessa åtgärder? Frågan är om alternativa lösningar finns som skulle kunna 

lösa översvämningsproblematiken och samtidigt ha kvar de större vattenståndsvariationerna 

för att förhindra att biodiversiteten minskar? 

Insatser planeras från många håll för Bagarsjön såväl för att förbättra sjöns status som att 

förhindra översvämningsrisker. De föreslagna ombyggnaderna av utloppen löser sannolikt 

inte hela översvämningsproblematiken. Bagarsjön har ett stort tillrinningsområde och i 

området ingår villabebyggelse och industribyggnader på icke detaljplanelagt område, där 

omhändertagande av dagvatten inte är reglerat. Det fortsatta utloppet ut till Baggensstäket bör 

också kontrolleras, så att trånga passager eller stopp byggs om. Det hade varit bra att sätta in 

de föreslagna åtgärderna i ett större kontext i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Föreningarna anser inte att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n kan godkännas och 

därför inte att tillstånd för vattenverksamhet kan ges.   

 

 

Kerstin Lundén     Susanne Öjerstam                                              

ordf Boo Miljö- och Naturvänner                        ledamot Boo Miljö- och Naturvänner    

kerstin.lunden.natur@gmail.com                    

Ronny Fors                                                                                                                                                   

ordf Naturskyddsföreningen i Nacka                                                     

ronny.fors@naturskyddsforeningen.se  
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