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Synpunkter på Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 

med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 

 

Ett arbete med fördjupad översiktsplan för Åby har inletts. Det är viktigt att invänta resultaten från 

detta arbete för att kunna planera in kollektivtrafik, cykelbanor, vägar, skolor, service med mera. 

Grönstrukturen i Åby behöver analyseras för att ge en grund till var det är lämpligt att bygga. 

Torshagsåns dalgång behöver säkras som centralt grönstråk genom Åby tätort. Katrineholmsvägen 

och Konsumvägen är idag kraftigt belastade med biltrafik och det är ont om parkeringar vid skola 

och förskola. Enligt programförslagen ska nya hus placeras på dagens parkering. Dessutom 

innebär de nya husen att nya parkeringsytor måste anläggas. 

 

I programområdet finns Torshagskärret med dess strandområden och Torshagsån som tillsammans 

med ravinen är en stor tillgång för Åby. Området är av regionalt intresse (klass 2) för naturvården 

och med sin centrala placering i Åby är området viktigt för naturupplevelser och rekreation. Inte 

minst för lågstadieskolor och förskolor har området stor betydelse. 

 

Förutom abborre och gädda har man, vid elfiske, konstaterat att det finns ett instängt bestånd av 

bäcköring och dessutom lake i ån, nedströms Torshagskärret. Bland fåglar som observerats i 

ravinen kan nämnas strömstare och forsärla. Strömstaren har observerats i februari i år. 

Torshagskärret är en fin lokal för fågel såsom sothöna, rörhöna och skrattmås. 

 

Enligt strandskyddslagen ska en strandremsa på 100 meters bredd fredas från bebyggelse och 

anläggningar. Naturskyddsföreningen konstaterar att programhandlingarna inte redovisar var 100-

metersgränsen går och kartorna har ingen skala. Det tycker vi är allvarligt. Det vilseleder 

intressenter och berörda i processen kring samråd och planering. 

 

Vi konstaterar också att naturvårdsexpertis inte har konsulterats i programarbetet, och 

länsstyrelsens strandskyddshandläggare har inte rådfrågats i ärendet. I behovsbedömningen anges 
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att planen inte har betydande miljöpåverkan och alltså inte behöver åtföljas av en 

miljökonsekvensbeskrivning. Naturskyddsföreningen anser att bebyggelseplanerna självklart 

innebär betydande miljöpåverkan eftersom strandskyddet berörs i ett område av regionalt intresse 

för naturvården. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska ske tidigt i processen så att 

miljöaspekterna kan arbetas in i planen. 

 

Strandområden utefter hav, sjöar och vattendrag är mycket betydelsefulla för växter och djur. Invid 

vattendrag behöver träd och buskage skugga vattnet och interagera med livet i vattnet. 

Naturskyddsföreningen motsätter sig starkt att bebygga stranskyddzonen, även om det har funnits 

hus där förut. Låt naturen leva utefter stränderna och anlita naturvårdsexpertis för att planera 

miljön på bästa sätt för både människor och natur! Naturvärdena utefter Torshagsån kan stärkas 

genom att ta bort för fisken definitiva vandringshinder och åtgärda partiella vandringshinder. 

Genom frihuggning runt ädellövträd och en försiktig gallring kan naturmiljön ytterligare stärkas. 

Grov död ved bör absolut lämnas kvar. Den är värdefull för många insekter och fåglar. En del 

buskage bör också sparas som skydd för småfåglar. Föreningen stödjer programmets ”idé för 

framtiden” att bevara den ruffiga karaktären på ravinen. Vi stödjer också idén att det ska vara ett 

sammanhängande grönområde från Torshagskärret genom hela programområdet. 

 

Programmet anger att ravinen ska ha ”välskötta gräsytor som lockar till längre vistelser i 

grönområdena”. Inom strandskyddzonen vill Naturskyddsföreningen hävda att den ”naturliga” 

naturen är viktig. De välskötta gräsmattorna kan anläggas på andra ställen. 

 

Det finns förslag på ett trädäck/brygga utmed Torshagskärret. Naturskyddsföreningen menar att 

kommunen inte följer strandskyddslagen med ett sådant förslag. Syftet med strandskyddet är att 

trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtlivet. Här ser kommunen ensidigt till friluftslivet, men bortser från djur- 

och växtlivet. Enligt strandskyddslagen ska inte djur- och växtlivet missgynnas av t ex bryggor. 

Det ankommer på kommunen att i alla strandskyddsärenden tillvarata intresset både för 

allmänhetens friluftsliv och livsvillkoren för djur- och växtlivet. Naturskyddsföreningen pekar på 

att ett trädäck kommer att täcka den för växter och djur så viktiga strandzonen. Det räcker med en 

gångväg såsom det är idag, kompletterat med eventuellt en mindre brygga. 

 

 
Vid Åbackarna finns exempel på små bryggor som inte stör naturen så mycket. 
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Trampbåtar i Torshagskärret skulle störa fågellivet. Det är menligt för fåglarna, men det 

missgynnar även dem som söker sig till Torshagskärret för att njuta av djurlivet. Vi avråder ifrån 

att utveckla denna idé. 

 

Det finns även förslag om att anlägga ett bad i Torshagskärret. Vi menar att det inte låter sig göra 

med mindre än att man muddrar upp gyttjan på ett relativt stort område och sedan forslar dit sand. 

Eventuella bottenföroreningar måste här tas i beaktande. Sammanfattningsvis förefaller projektet 

kräva en stor insats och föreningen föreslår istället att kommunen satsar resurser på de befintliga 

naturbaden runt Åby. 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande och postmottagare: Göran Esbjörnsson, Eknäsgatan 39, 603 54 Norrköping 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
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