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Synpunkter på detaljplan för kvarteret Nysätra stadsdelen Skärsätra  
 
Naturskyddsföreningen Lidingö motsäger sig den exploatering som föreslås för kvarteret Nysätra, 
stadsdelen Skärsätra. 
 
 
1 Riksintresse för naturminnesvård 
Strandsiluetten ingår i ett område av riksintresse för naturminnesvården ( inloppet till Stockhom). 
Ett genomförande av den föreslagna detaljplanen skulle kraftigt störa landskapsbilden på 
kusträckan mellan AGA och Mölna brygga och innebär en påtaglig miljöpåverkan. 
 
2. Närhet till Kappsta naturreservat 
Kappsta naturreservat kommer att påverkas negativt av en exploatering.  
Liksom i Kappsta finns i Nysätraområdet en intressant flora med en blandning av vilda växter 
och en förvildad flora med ursprung från förra sekelskiftet. I området finns även flera äldre träd 
med ett antal rödlistade arter. Nysätra /Boghammarområdet utgör i praktiken en del av Kappstas 
unika natur- och kulturmiljö och en exploatering skulle förminska värdet och motståndskraften 
hos naturreservatet. 
  
3. Dalénum 
Utbyggnaden av Dalénum med ca 1000 nya lägenheter gör att slitaget på den känsliga natur som 
finns både i Kappsta och Ekbacken kommer att öka. Att bebygga Kappsta även på den östra sidan 
skulle ytterligare öka pressen på naturreservatets ekosystem. 
 
4. Djurgården – Fjäderholmarna – Ekbacken – Kappsta – Mölna  -Kottla 
De gamla ekarna på Lidingö är rester av det månghundraåriga eklandskap som bredde ut sig över 
Stockholm och som hänger samman med Bogesundslandet i norr och med Djurgården/Ekoparken 
i syd. Nysätra – Kappsta – Ekbacken utgör en del av detta område och hyser arter som är hotade 
och missgynnade. Att de stora ekarna inom området kommer att bevaras efter en utbyggnad av 
Nysätra anser Naturskyddsföreningen inte särskilt troligt. Det finns en tendens bland dem som 
bor strandnära att ta bort träd som skymmer utsikten. 
 
5. Miljökonsekvensbeskrivning 



I samrådshandlingen bedöms detaljplanen inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
fordrar en miljökonsekvensbeskrivning. En studie har genomförts i området då man påträffat 
rödlistade arter. På grund av tidsbrist satt fällorna endast uppe under tiden 2/6 – 27/7 och tömdes 
två gånger. I studiens resultat skrivs att det troligtvis påverkats av kort inventeringstid och kallt, 
regnigt väder. De arter som påträffats indikerar dock att naturmiljön i Nysätra har höga värden. 
Därutöver saknas studier på fågelliv, fladdermöss och övrigt växt- och djurliv. 
Naturskyddsföreningen anser att planförslaget innebär en så betydande miljöpåverkan att en 
omfattande miljökonsekvensbeskrivning med grundliga inventeringar ska upprättas. 
  
 Det tycks som om kommunledningen på Lidingö anser att alla grönytor som inte omfattas av 
naturreservat kan bebyggas – d.v.s. man bygger ända fram till gränsen för naturreservaten. Det 
gäller bl.a. runt Kappsta där marken successivt tas i anspråk.  
 
I planförlaget över Nysätra kan NAturskyddsföreningen acceptera ett uppförandet av nytt hus 
som ersätter det som brunnit ned. För övrigt bör marken bibehållas i det skick som det är i dag 
med ekar och lundvegetation.  
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