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Synpunkter på samrådsförslag för detaljplan 
Händelö 2:1 (Pampushamnen), Händelö 
 
Diarienr SPN 2015/65214 
 
 
Bakgrund 

Befintlig kaj i Pampushamnen ska förlängas. Detaljplanen gäller det rödstreckade området i 
kartan nedan. 

 

Den nya kajen och hamnområdet ska anläggas på grunda vassområden som har ett rikt fisk- 
och fågelliv. Utfyllnader och muddringar ska göras. Orsaken till utbyggnaden är att inre 
hamnen exploateras med bostäder och stadsbebyggelse. Projektet bedöms ha betydande 
miljöpåverkan. 

Området sydväst om planområdet har varit klassat som ett område med högt naturvärde 1990. 
Senare naturvårdsprogram har degraderat området till ett område av lokalt intresse mycket på grund av 
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att det till viss del exploaterats och numera utraderat. Området var ett alsockelkärr med tidigare betade 
strandängar närmast Bråviken. 

 

Naturskyddsföreningens synpunkter 

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslår att anläggandet av kajen inte ska ske under årstid då 
fågel häckar och fisk leker. Naturskyddsföreningen anser att denna åtgärd inte räcker för att 
kompensera för den skada som kajbyggnaden orsakar. Grunda vassbälten som har varit 
yngelkammare för fisk och födosöksområde och boplats för fåglar har under årtionden 
exploaterats från Lindö till Pampuskajen. Mer omfattande kompensatoriska åtgärder borde 
vidtas. Enligt naturvårdsverkets handbok om Ekologisk kompensation 2016:1 är det särskilt 
motiverat att kräva kompensation ”när en åtgärd eller verksamhet kan innebära en betydande 
försvagning av den gröna infrastrukturen i ett område” och ”när en verksamhet kan innebära 
negativ påverkan på ett områdes förmåga att tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster.” Båda 
dessa motiveringar anser vi gäller för Pampushamnen och andra ingrepp som gjorts utefter 
Motala Ströms nedre lopp. 

Här är några förslag på kompensatoriska åtgärder: 
 
Anlägg små öar innanför pirarna i Lindö småbåtshamn och grunda upp intill pirarna på 
insidan för att återfå en del vass och vattenväxter. 
 
Garantera att området nedströms Kardonbron får behålla sina vasstränder. Det är ett viktigt 
reproduktionsområde för fisk. 
 
Restaurera Loddbyviken som är oerhört förorenad med fibrer och kemikalier från det före 
detta pappersbruket i Loddby. Nu är viken frisk och fågelrik endast vid Pjältåns utflöde.  
 
Garantera att det inte görs några utfyllnader i Karlsroviken som är en synnerligen rik 
fågellokal. Viken hotas av Sunes skrot och verksamheten i RGS 90 (återvinning av betong, 
förorenad jord med mera). 
 
För att främja havsöringens lek i Motala ström läggs större stenar ut i Strömmen där inte 
båttrafik finns väster om Hamnbron och upp mot hästskodammen. Lekgrus läggs ut vid 
Revens grund och organiskt material som skapar bra miljöer för vattenlevande insekter läggs 
ut där det inte är så mycket strömmande vatten. 
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