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Länsstyrelsen i Stockholms län 

 

Yttrande över ansökan om bygglov för radiomast och teknikbodar, dnr  

B 2017-000646. 

 

Bauer Media Group har ansökt om bygglov för en 212 m hög radiomast, teknikbodar samt 

väg i Erstavik ca 600 m från nuvarande Nackamaster. Området som masten föreslås placeras i 

utgörs av orörd tallmosse och hällmarkstallskog i ett område av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. Naturskyddsföreningen i Nacka avvisar planerna på den föreslagna masten. 

 

I Länsstyrelsens Naturkatalog för Stockholms län från 1996 är Orrmossen utpekat som ett 

område med mycket höga naturvärden. Orrmossen har även mycket stora rekreativa värden. 

Den föreslagna placeringen av masten en bit ifrån de befintliga Nackamasterna gör att ett 

ännu större område än idag runt Orrmossen blir negativt påverkat. Även om masten och 

teknikbodarna inte upptar så stor yta behöver skog röjas för stagen och den väg som ska dras 

fram i den orörda skogen och på själva mossen. Masten med anläggningar kommer att utgöra 

en påtaglig negativ inverkan på upplevelsevärdena. Mossar av den här storleken är ovanliga i 

Stockholms län vilket ökar dess betydelse för både natur- och upplevelsevärdena.  

 

Vid de befintliga masterna sitter skyltar med texten ”Riskområde” samt ”Livsfara”. Att utöka 

riskområdet ännu mer med ytterligare en mast som skulle beröra det nya ”vita spåret” kan inte 

vara förenligt med riksintresset för det rörliga friluftslivet. Den valda platsen är därför helt 

oacceptabel.  

 

Vi vill uppmärksamma på att under de senaste åren har spelande nattskärra observerats under 

häckningstid på Orrmossen. Ett flertal rapporter finns på Artportalen. Nattskärra är upptagen i 

Fågeldirektivets bilaga 1 över särskilt skyddsvärda fåglar och är även fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen. Risk finns att ytterligare en mast med stag kan påverka nattskärran 

negativt.  

 

Ingreppet i den orörda och känsliga naturmiljön blir stort och en ny mast skulle påtagligt 

förändra upplevelsen av Orrmossen som orört naturområde. Den plats som valts är idag ett 

tyst och opåverkat område.  



 

Länsstyrelsen säger att de har ”inget att erinra” angående mastens påverkan på naturmiljön. 

Detta är en märklig slutsats med tanke på områdets höga natur- och rekreationsvärden. Det är 

viktigt att förstå att masten inte placeras i anslutning till de befintliga masterna utan en bit 

ifrån i ett helt opåverkat skogs och moss-område. Länsstyrelsen skriver att skogen i området 

är 60 – 100 år. Detta stämmer inte då många av tallarna i området snarare är ca 200 - 300 år 

gamla med pansarbark och andra typiska ålderstecken.  

 

Det bör gå att hitta andra lösningar som inte påverkar områden med höga natur- och 

rekreationsvärden. Vi undrar vilka alternativ som utretts och varför just den här platsen anses 

som mest lämplig.  

 

Vi saknar en analys av miljökonsekvenserna av den föreslagna masten, hur naturvärdena 

påverkas och även friluftslivet. Det är trots allt ett område av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet samt ett område med utpekat mycket höga naturvärden som berörs.   

Ronny Fors 

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nacka  

 


