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Södertälje – Nykvarn 

 

YTTRANDE 
 

 

Till 

Miljökontoret 

Södertälje kommun 

151 89 Södertälje 

E-post: miljokontoret@sodertalje.se 

 

 

Miljökontorets förslag till beslut om ändring av gränser, bestämmelser 

samt fastställelse av ny skötselplan för Öbacken-Bränninge naturreservat i 

Södertälje kommun  (2013-12-19, Dnr: 2011-1145) 
 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ber härmed att få lämna följande synpunkter på 

rubricerade förslag.  
 
 

Sammanfattning 
 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn välkomnar en utvidgning av det befintliga 

naturreservatet Öbacken-Bränninge. 

 

Dock motsätter vi oss det föreslagna ankringsförbudet. Tillfällig ankring från fritidsbåtar i de 

två vikarna har förekommit under många decennier. Vi har inte funnit några belägg för att 

detta har haft någon som helst menlig påverkan på natur, djur- eller växtliv. Däremot skulle 

ett ankringsförbud vara negativt för det rörliga friluftslivet, eftersom det skulle blockera de i 

princip enda möjligheterna i Södertäljes närhet att få någorlunda skydd för väder, vind och 

svall från förbipasserande fartyg, för t ex bad, fika eller intagande av lunch; en möjlighet som 

främst utnyttjas av båtar på väg mellan Mälaren och skärgården. 

 

I övrigt har vi inget att invända mot förslaget, inkl de föreskrifter mm som anges, dock med 

tillägget att vi i likhet med miljönämnden (beslut vid sammanträde 2013-12-10) vill att 

åkermarken ska odlas ekologiskt utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. 

 

 

Motiveringar vad gäller att vi motsätter oss ankringsförbud  

 

Som bekant arbetade Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn aktivt mot förslaget om en 

marina förlagd till Bränningeviken. I vårt samrådsyttrande den 2013-06-20 skrev vi att ”vi 

motsätter oss varje exploatering av Norra Bränningevikens strand- och vattenområde”. Bland 

de skäl vi anförde var: 

 

”Bränningeviken är en uppskattad plats för tillfällig ankring för förbipasserande fritidsbåtar på 

väg från eller till Mälaren, t ex för en bad- eller fikapaus eller intagande av lunch, eftersom 

det är en av bara två ställen i Södertäljes närhet som lämpar sig för sådant. Den är i princip 
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utan bebyggelse, erbjuder oftast något så när skydd för väder och vind  och ligger vid sidan av 

farleden. Viken används också för annan vattenförlagd fritidsverksamhet såsom fiske – vilket 

är mycket populärt - och kanotpaddling.” 

 

Vi anser givetvis att det är högst väsentligt att skydda natur, djur- och växtliv. Men vad gäller 

de vattenområden som föreslås innefattas i naturreservatet så har vi inte funnit att vare sig 

fiske eller korttidsankring på något sätt påverkar dessa negativt, i varje fall inte utanför ca 3 

meters djup. Vad gäller fiske så har vi konsulterat fiskeklubbar, vilka ifrågsätter vilken 

negativ påverkan fiske skulle kunna ha här, jämfört med fiske utanför området. Vad är skälet 

till just den föreslagna gränsen för naturreservatet vad gäller vattenområdet? 

 

Beträffande tillfällig ankring från fritidsbåtar så har sådan förekommit under många decennier 

under tiden juni-augusti, med kanske i genomsnitt en båt varannan dag under ett par timmar. 

Det rör mindre båtar på färd mellan Mälaren och skärgården, vilka utnyttjat möjligheten att 

här få någorlunda skydd för väder, vind och fartyg, för t ex bad, fika eller intagande av lunch. 

 

Det finns oss veterligt inga belägg för att detta på något sätt skulle stört (eller förstört) natur, 

djurliv (t ex fiskar) eller växtliv (bottenfauna). Vad gäller bottenfauna så finns det, enligt vad 

vi funnit, i princip ingen sådan utanför ca 3 meters djup. Detta indikeras också av de 

bottenstudier av Hallsfjärdens botten som nyligen gjorts i samband med Södertälje hamns 

ansökan om utvidgning av oljehamnen och dumpning av muddermassor. Den föda som söks 

här av bl a vandrande öring utgörs av gradvis nedfallande ämnen, och härvidlag skiljer sig 

inte vikens botten från Hallsfjärden i gemen.Vi uppfattar därför att det är lika lite negativt, 

och därför naturligt, att kunna lunchankra i vikarna (på mer än 3 meters djup) som att inom 

naturreservatets markdel bre ut en fikafilt på marken. 

 

Vår slutsats är, om ankringsförbud över huvud taget ska övervägas, att det är tillfyllest med ett 

förbud mot ankring inom det område som är grundare än 3 meter. Detta täcker bland annat 

den känsligare inre grundare delen i havsviken vid Bränningeåns utlopp utanför åmynningen, 

inkl vassbältet. En sådan gränsdragning är också enkel att iakkta för sjöfarande eftersom den 

överensstämmer med sjökortens s k 3-meterskurva. I och med detta uppfylls också i princip 

det som anges betr reservatets angivna syfte, nämligen att ”Friluftsliv ska kunna bedrivas i 

hela reservatet” – någon som vi med med enfas instämmer i . 

 

 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, 073-5638001, lars.klasen@telia.com. 

 

 

Södertälje den 12 mars 2014 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

Anders Lerner 

Ordförande 

076-6480874 

anders.lerner@naturskyddsforeningen.se 
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