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Godkännande av slutrapport för naturvårdsprojektet Hemmesta
sjöäng
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Slutrapporten för naturvårdsprojektet Hemmesta sjöäng godkänns.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

2011 Beslutade Kommunfullmäktige att starta naturvårdsprojektet
Hemmesta sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa. Samma år
beslutade Länsstyrelsen om statliga bidrag genom lokalt naturvårdsanslag
(LONA). Övriga medfinansiärer är Världsnaturfonden WWF och
Trafikverket. Lokala föreningar har bidragit med ideell tid.
Hemmesta sjöäng är en äldre våtmark som ligger vid Hemmesta vägskäl på
Värmdölandet. Målsättningen med projektet har varit att restaurera
våtmarken så att gång- och cykelvägar inte översvämmas, höja områdets
naturvärden och skapa förutsättningar så att fåglar och fiskar kan lyckas
med häckning och lek. Samt att skapa ett fint friluftsområde.
Ett 30-årigt naturvårdsavtal är tecknat med markägarna och Värmdö
kommun har rensat och öppnat upp diken, skapat en öppen gräsvåtmark. Ett
dämme har anlagts för att kontrollera våtmarkens vattennivåer.
Anläggningar för friluftslivet är uppförda. Kommunen ansvarar för tillsyn
och årlig skötsel.
Projektet har följt tidplan och budget och avslutas under november 2014.
Målsättningen bedöms ha uppnåtts. En slutrapport har tagits fram med en
presentation av projektet och erfarenheter samt resultat från inventeringar av
olika djur och växter.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Godkännande av slutrapport för naturvårdsprojektet
Hemmesta sjöäng.
Slutrapport; Hemmesta sjöäng rekreation för fågel, fisk och människa.
Värdering av ekosystemtjänster, Hemmesta sjöäng.
Reservationer och protokollsanteckningar

Malin Åberg-Aas (MP) och Mikael Aldeheim (MP) lämnar följande
protokollsanteckning:
” Miljöpartiet vill uttrycka sin stora glädje över ett otroligt väl
genomfört och lyckat naturvårdsprojekt och en mycket intressant
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 19 av 20

slutrapport. Det är roligt att ha fått vara med och genomföra ett projekt
som visar sig vara av så stort värde för såväl kommunen som fågel, fisk
och människa. Vi ser att den här typen av värderingar borde göras
oftare i samband med i anspråkstagande av orörd mark för att
tydliggöra vilka värden ekosystemtjänsterna i ett område har och ställa
dem mot andra värden som vi ofta räknar med. I en storstadsregion där
människan trycker på är det viktigt att veta vilka ekosystemvärden som
minskar på grund av att en art sprider sig på bekostnad av andra och
vad vi kan göra för att undvika detta.”
Sändlista

Expedieras av Samhällsbyggnadskontoret.
_____________________________________________________________
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