
 
  
 

Yttrande RUFS 2050:  
 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn önskar lämna följande allmänna och specifika 
synpunkter på förslaget till RUFS 2050:  

Utredningen Aldrig långt till naturen (2003) hade allt för litet fokus på ytterområdena i länet, bl.a. 
syns inte hela länets sydvästra delar på kartunderlaget. Vi anser bl.a. därför att denna del ska 
lyftas fram i RUFS 2050 och att det vore det lämpligt om Grönkilen Bornsjön tillåts ändra namn 
till Bornsjön-Yngerns Grönkil.  

Sjön Yngern och omgivande markområden är Riksintresse för Naturvård och länets 3:e största  
sjö. Huvudargumenten för den senare klassningen (NRO01032) är sjöns så gott som helt 
obebyggda strandlinje och höga vattenkvalitet. I dagsläget finns mycket begränsad 
tätortsbebyggelse runt sjön, och denna bör av flera skäl inte utökas, då det bl.a. skulle negativt 
påverka den fria rörligheten för klövdjur/ faunan och introducera barriärer också för floran samt 
försämra vattenkvaliteten. Möjligheterna att använda Yngern som reservvattentäkt begränsas 
sannolikt också om strandnära exploateringar tillåts genomföras. Sjöns teoretiska omsättningstid 
är lång, c:a 10,4 år, att jämföras med Mälarens c:a 2,8 år, vilket gör att den också är extra känslig 
för ökade vattenföroreningarna som exploateringar skulle medföra.  

Speciellt de föreslagna exploateringarna i Norra Yngern, nära tätorten Nykvarn, är oroande, 
Hökmossen Etapp 2b och Älgbostad, då de utgör typiska exempel att svaga samband längs vatten 
introduceras (Fig 22:4 RUFS 2050).    

Risk finns alltså för att urholka Riksintressets värde för naturvården, vilket är nära kopplat till de 
strandnära områdena och tillrinningsområdena. Regionen bör också inventera behovet av och 
eftersträva att utöka antal reservat inom Bornsjö-Yngerns Grönkil. 

Nykvarns Kommun har idag ingen brist på ledig/obebyggd tomtmark och det relativt obetydliga 
nya bostadsantalet, som strandnära exploateringar inom Grönkilens värdekärna skulle leda till, 
saknar betydelse för Stockholmsregionens bostadsförsörjning. De stora, pågående byggprojekten i 
Nykvarns Centrum, i anslutning till snabbjärnväg mm, säkerställer redan att Nykvarn på ett 
positivt sätt bidrar till Regionens bostadsförsörjning.   

Det vore av stort värde om Bornsjö-Yngerns Grönkil kunde göras mera känd, på liknande sätt som 
man tidigare gjort med Rösjökilen i Länets norra del, via regionalt understöd. 

Den långsiktiga, sammanlagda effekten av flera mindre exploateringar är det största hotet mot de 
Regionala Grönstrukturerna, och detta bör framgå tydligare i ert förslag. Skyddet för 
värdekärnorna behöver speciellt stärkas. Det finns t.ex. flera exempel i Nykvarn, e.g. 
Rimsjöhöjden, Hökmossen, Älgbostad, där nya exploateringar i sin helhet tillåts i Grönkilens 
värdekärna. 

   
Sammanfattningsvis, Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn önskar att ovanstående 
kompletteringar övervägs i förslaget till RUFS 2050, för att undvika negativa effekter på Bornsjö-
Yngerns Grönkil och Riksintresset.  
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