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Länsstyrelsens förslag är i huvudsak mycket bra. 

 

Vi vill att följande justeras: 

 

Karta 5 och 6. 

I inre Bråviken på norra sidan, från Norrviken till Krokek med undantag från den samlade 

bebyggelsen vid Sikudden och Getå. Där föreslår Länsstyrelsen 100 m skydd. Orsaken är att det 

går en järnväg och väg vid stranden. Men den sydvända brantens naturvärden och värden för 

friluftslivet är mycket stora ändå, trots den avskärande vägen och järnvägen. Närheten till 

Bråvikens vatten och det sydvända läget i förkastningsbranten skapar en unik miljö som är en 

förutsättning för många arter av djur och växter. Det är till exempel en av de viktigaste platserna 

för den mycket sällsynta fjärilen fetörtsblåvinge som är en ansvarsart för Norrköping. Den är 

funnen på många ställen i förkastningsbranten, från Norrviken i väster till Råssla i öster. Även 

trumgräshoppan har en lokal en knapp kilometer väster om Getå Hotell. Trumgräshoppan är stark 

hotad med hotkategori EN. Även berguv håller gärna till i förkastningsbranten och har häckat vid 

Norrviken och intill Getå. Branterna erbjuder också en fantastisk utsikt över Bråviken och slätten 

söderut. Förkastningsbranten är dessutom av riksintresse för geologi. Naturskyddsföreningen anser 

att området bör ingå i det utvidgade strandskyddet på 300 meter.  

 

Karta 7. 

Strandskyddet vid Abborreberg förslås bli 150 m. Skogen söder om Slipenbadet, väster om 

Abborreberg, anges som ”planlagt område” i remissen. Enligt planen är området ”bad”. Det är 

dock ett skogsområde med höga naturvärden och mycket betydelsefullt för friluftslivet. 

Naturskyddsföreningen vill därför att området, som i kommunens planer kallas Kullen, också får 

utvidgat strandskydd på 150 meter. Öster om Abborrebergskogen föreslås dessutom mindre än 150 

m strandskydd på en liten sträcka mot Marbystrand. Enligt program för detaljplaner för Marby och 

Unnerstad, antaget 2005, ska inte denna remsa bebyggas. Naturskyddsföreningen anser att det är 

olämpligt att bebygga stranden mer än planerat eftersom en sådan utökad bebyggelse skulle 

påverka Abborrebergsskogen. Där finns mycket höga träd i väster som framtida närboende 

kommer att vilja ta ner. Det betyder att en stor del av den strandnära Abborrebergskogen kommer 

att påverkas.  
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Karta 14 

På Birkös norra sida, på södra Gränsö, bör strandskyddet utvidgas från 150 till 300 meter. 

Ekblandskogen har mycket höga naturvärden och upplevelsevärden för det rörliga friluftslivet. 

 

Karta 15. 

Öster om Båtsmansfjärden i Kälebo föreslås en sträcka med 150 m strandskydd. Sträckan bör 

förlängas österut fram till planområdet för Sköldvik. Trots att det finns gles bebyggelse vid 

stranden så har den höga natur- och rekreationsvärden. 

 

Karta 8 och 4. 

Mellan Svensksundsvikens naturreservats gräns i nordöst och det utvidgade strandskyddsområdet 

vid Granudden har en lucka lämnats med 100 m strandskydd. Stranden vid denna lucka borde 

också få 150 m skydd. 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 
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