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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på Stora Bråta – 
Samrådsunderlag - avgränsningssamråd enligt 7 kapitlet 28 a § 
miljöbalken för Natura 2000-området Aspen Station i samband 
med ”Detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg” 

Sammanfattning 

Lerums Naturskyddsförening (LNF) anser att det exploateringsförslag som Bo Bra i Bråta 
AB arbetar med för att utveckla Södra Stora Bråta är i sin helhet direkt olämpligt att 
genomföra p.g.a. områdets extrema bullernivå samt den mycket ansträngda 
trafiksituationen och att det i praktiken är omöjligt att lösa vägförsörjningen på ett effektivt 
och trafiksäkert sätt. I och med detta faktum finns heller ingen anledning att genomföra 
den avgränsning och efterfrågat samråd mot Natura 2000-området Aspen station. Natura 
2000 innebär ett mycket starkt skydd för de arter (i detta fall läderbaggen) som är listade i 
Natura 2000-antagandet. 

Bakgrund 
Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tidigare tagit del av programsamråd 2014 och 
2015 med koppling till rubricerade ärende utgivet av Lerums kommun i maj 2022 med 3 
bilagor. Representanter för LNF deltog även i samrådsmötena 2014 och 2015-02-12. 
 
LNF lämnade 2014-05-02 synpunkter på dåvarande förslaget till program. 
Sammanfattningsvis ansåg LNF att det då presenterade programmet i flera avseenden 
framstod som illa genomarbetat. LNF motsatte sig inte ny bebyggelse, förbättrade 
transportvägar och förbättrade VA-förhållanden. Dock ansåg LNF att en omfattande 
exploatering i samband med VA-saneringen i Stora Bråta var direkt olämplig p.g.a. 
områdets väldokumenterade stora natur- och kulturmiljövärden  

Synpunkter 
LNF anser att det nu presenterade reviderade programmet fortfarande uppvisar mycket 
stora brister i flera olika miljöaspekter och med hänsyn till den värdefulla naturmiljön i 
området. LNF motsätter sig fortfarande inte ny bebyggelse, förbättrade transportvägar och 
förbättrade VA-förhållanden och vill särskilt framhålla följande synpunkter: Vad som är 
mycket anmärkningsvärt i sammanhanget är att det i det av kommunstyrelsen antagna 
programmet för området Stora Bråtas utveckling skissas en bebyggelse med betydligt lägre 
antal bostäder än den plan för området Södra Bråta som exploatören Bo Bra i Bråta här 
presenterar – närmast en fördubbling jämfört med tidigare planer. Det måste påpekas att 
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det är ett flertal faktorer som talar emot den föreslagna exploateringen i området ”Södra 
Bråta” norr om Bråta Broväg, bullersituationen, vägförsörjningsproblematiken, påverkan 
på natur, kulturmiljö och landskapsbild. Här utvecklas endast de delar som berör Natura 
2000-området.   
 
Området närmast Natura 2000-området har naturvårdsklass 2 enligt Lerums 
Naturvårdsprogram. Natura 2000-området bildades huvudsakligen för att skydda de stora 
ekarna, där man hittat läderbagge, och dessutom finns rapporter om att tidigare ekoxe 
funnits där. Läderbaggen kräver gamla brunrötade ihåliga ekar (minst 200 år) för att kunna 
överleva. För att få kontinuitet, dvs när de gamla träden dött, behöver läderbaggen ”nya” 
träd att flytta till. Ett flertal sådana ersättningsträd finns i det planerade 
bebyggelseområdet. Träden behöver dock friställas för att kunna utvecklas och överleva. 
Även om träd sparas vid exploatering blir lokalklimatet annorlunda och hydrologiska 
förhållanden ändras. Skador kan ske på rotsystemen vid schaktning och markarbeten. Det 
är viktigt med oförändrad grundvattenstatus för att inte skada Natura 2000-området. 
Bullerplanket avskärmar detaljplaneområdet från Natura 2000-området och kommer att 
innebära ändrade ljus- och vindförhållanden samt försvårar läderbaggens rörelse till nya 
träd. Läderbagge som listas i Habitatdirektivets Bilaga 2 omfattas av det strikta skydd som 
innebär att en exploatering inte får ske om den hotar områdets ”kontinuerliga ekologiska 
funktion” för arten. I fallet läderbagge kan detta översättas med kontinuerlig tillgång på 
lämpliga trädhåligheter; helst brunrötade stora hål i grova ekar.  
 
GC-väg med eventuell belysning går genom Natura 2000-området och innebär dessutom 
ljusförorening. Enligt nyare forskning kan förändrade ljusförhållanden påverka 
uppträdande och överlevnad hos ett stort antal organismer. För fladdermöss som det finns 
en ovanligt stor artrikedom i Hulan men även för insekter så som den Natura 2000-
skyddade läderbaggen kan det vara av avgörande betydelse om en upplyst ny led dras 
genom området. Detta är något som måste utredas med s.k. “appropriate assessment”, 
föreskrivet i Natura 2000-bestämmelserna. 
 
Svagheter i samrådshandlingarna 
Naturvärdesinventering utförd av Örnborg och Kyrkander Biologi och miljö AB omfattar 
ej den norra delen av detaljplaneområdet och ”Skyddsåtgärder för läderbagge” utförd av 
Melica omfattar ej området närmast Natura 2000-området och ej heller den norra delen. I 
Melicas bilaga förutsätts en buffertzon på 150 m mot Natura 2000 området. 
Markanvändningsklassificeringarna är i vissa fall, för exempelvis f.d. betesmarken väst 
fruktträdgården klassad som åkermark med slåtter vilket det inte varit.  
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