Solna, 3 juni 2018

Synpunkter på genomförandeplanen för Råstasjöns naturreservat 2018-05-24 (KS 2014:213):
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Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg välkomnar inrättandet av ett naturreservat vid
Råstasjön. Som vi tidigare framfört menar vi dock att gränserna för reservatet är för
snäva och att de bör utökas med buffertzoner i alla väderstreck för att långsiktigt bevara
och utveckla Råstasjöns natur- och rekreationsvärden.
Föreningen instämmer i att det är viktigt att främja sjöns vattenkvalitet samt att skapa en
fri vandringsväg för fisk mellan Råstasjön och Brunnsviken. När det gäller Södra och
Norra Råstabäcken hoppas vi att Solna kan arbeta i närmare samverkan med
Sundbyberg för att främja såväl natur- som rekreationsvärden i området mellan sjöarna.
Det är glädjande att Solna redan har vidtagit åtgärder för att främja Råstasjöns
biologiska mångfald genom att t ex upphöra med gräsklippning och istället sköta gräsoch ängsytor genom slåtter.
Solna stad måste omgående kräva att PEAB återställer det grusade område som
tidigare ianspråktagits av en etablering av byggbodar (i dokumentet kallat Zon 5, i
nordöst mot arenan). Området ska återställas till naturmark och restaureras bland annat
genom trädplantering. Detta i enlighet med de bindande villkoren för
strandskyddsdispensen. Återställandet ska enligt dispensen bekostas av PEAB men
Solna har tillsynsansvaret.
Den del av naturreservatet som gränsar mot Råsta Strandväg (även detta en del av Zon
5) ska tydligt hägnas in och återställas till naturmark. Denna grusade yta nyttjas idag
som lovlig/ olovlig parkering vid evenemang.
Naturskyddsföreningen har tidigare varnat för frihuggning av tallar i naturreservatet. Vi
upprepar nu att riskerna med att ta ner ett stort antal träd i ett litet, sårbart område för att
främja ett litet antal tallar och ekar är stora. Vi vädjar till Solna stad att inte genomföra
planen.
En spång som går genom vassen vid Råstasjöns nordvästra del och mynnar ut på en
plattform skulle kunna tillföra upplevelsevärden, bland annat för fågelskådning. Däremot
anser vi inte att spångar under några omständigheter ska läggas ut i Zon 3, lövskogen
norr om sjön. Varje ingrepp i detta område innebär ett hot mot Råstasjöns allra största
biologiska bevarandevärden.
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För skötsel och utveckling av naturreservatet och intilliggande natur- och friluftsområden
vill vi att det bildas ett samverkansråd. I rådet ska både tjänstepersoner från kommunen
och frilufts-, natur- och miljöorganisationer ingå och vid behov kan sakkunniga experter
bjudas in. Förslagsvis kan kommunekologen eller stadsträdgårdsmästaren vara
sammankallande för rådet som träffas minst tre gånger per år.
Råstasjön engagerar många människor och organisationer som på volontärbasis vill
bidra med tid och resurser. Som exempel kan nämnas att företaget Xylem i samarbete
med Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg under 2017 finansierade, byggde och
satte upp insektshotell runt Råstasjön. Vi hoppas att Solna stad ser värdet av samverkan
med näringslivet och den ideella sektorn för områdets långsiktiga utveckling.

För styrelsen i Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg,
Linda Bell, ordförande

