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Lerums Naturskyddsförenings samrådssynpunkter avseende 
åtgärder i Säveån inom området Nedre Brobacken 

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av samrådsunderlaget avseende rubricerade 
projekt. LNF har tidigare lämnat detaljerade synpunkter i samråd och i Mark- och 
miljödomstolsförhandling avseende motsvarande åtgärder vid Dergården och Torpskolan. 
LNF hänvisar generellt till dessa tidigare synpunkter. 

LNF anser övergripande att föreslagna åtgärder är acceptabla under förutsättning att 
genomförandet sker med stor omsorg. Detta kräver kontinuerlig övervakning av biologiskt 
kompetent personal. 

Åtgärdernas inverkan på vegetationen måste preciseras före genomförandet och som styrning 
för anlitade entreprenörer. Hur många träd kommer att avverkas? Vilken omfattning ska 
området ha som täcks av kokosmatta? Hur mycket av buskvegetationen ska tas bort? Kan 
täckningen med kokosmatta skada träden? 

Kompensationsåtgärder 

Stabilitetshöjande åtgärder kommer sannolikt att genomföras i tre strandavsnitt utmed Säveån 
med små inbördes avstånd och inom en kort tidsrymd av något eller ett par år. Den samlade 
inverkan blir inledningsvis betydande, även om åtgärderna genomförs på skonsammast 
möjliga sätt. 

Säveån har som helhet mycket högt skyddsvärde. Avsnittet genom centrala Lerum mellan 
Järnvägsbron och Aludden har i detta avseende huvudsakligen god status ifråga om till stora 
delar sammanhängande och överhängande vegetation. Kontrasten mot Säveåns motsvarande 
sträcka genom centrala Partille är slående. Det är även av detta skäl välmotiverat att bibehålla 
och helst förbättra de goda naturförhållandena utmed Säveån genom centrala Lerum. 
Stabilitetsåtgärderna vid Dergården, Torpskolan och Nedre Brobacken kommer att åtminstone 
under en övergångsperiod påverka helhetsvärdet negativt. För att upprätthålla helhetsvärdet är 
kompensationsåtgärder därför välmotiverade. 

På Lerums kommuns uppdrag utarbetade GF-Konsult 2002-09-04 rapporten ”Skötsel och 
gallringsåtgärder längs Säveån i Lerum” med följande två målsättningar:
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 att öka kontakt med, och lyfta fram Säveån både i närmiljön och i stadsbilden med avsikt 
att göra Lerums stadsmiljö mer attraktiv både för den enskilda som vistas i närheten av ån 
men även för trafikanter som passerar på intilliggande vägar. 

 att vidmakthålla naturmiljöerna längs Säveån. Skötselåtgärder skall stå i samklang med åns 
status som riksintresse. 

Dessa målsättningar framstår idag som alltför eftergivliga för tillgänglighetsanspråken. Trots 
detta frångicks rapportens beskrivningar i praktiken och avsevärt mera omfattande röjningar 
genomfördes. 

LNF rekommenderar att en ny plan utarbetas för skötseln av Säveåns stränder mellan 
Järnvägsbron och Aludden. Planens syften kan förslagsvis vara: 

a) Främja frodig vegetation längs hela åsträckan som kompensation för ingreppen vid 
Dergården, Torpskolan och Nedre Brobacken. 

b) Återställa strandpartier med gles vegetation, delvis som följd av röjning i strid mot den 
2002 framtagna rapporten. 

c) Bekämpa invasiva arter, framför allt parkslide och ersätta dessa med mera naturlig 
vegetation. 
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