
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2020-02-03
Ärendenummer: KS.2019.149

§ 2

Motion- Grodtunnel på Storgatan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ge förslag på metoder för att
värna situationen för groddjur i Lillsjöområdet i Gnesta tätort.

Sammanfattning av ärendet

I inkommen motion från Kim Silow Kallenberg, Fi Gnesta, föreslås att Gnesta
kommun utreder paddors och grodors vandringsmönster för att säkra djurens
passage vid konfliktpunkter i Lillsjöområdet i Gnesta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger ett
uppdrag till förvaltningen att i första hand utreda alternativ som inte är så
kostsamma och juridiskt komplicerade som en grodtunnel.

Grodor och paddor företar vandringar från övervintringsplatser till
lekområden vid vatten på våren och omvänt på hösten. Groddjuren är
tämligen ortstrogna varför de ofta söker sig tillbaka till samma platser för
övervintring. Paddor har större krav då de behöver en frostfri plats. Grodor
kan klara en kortare frostperiod under vintern. Övervintring sker också i
vatten. Fördelningen mellan de som övervintrar på land och som riskerar
passagen över Östra Storgatan och de som övervintrar i vatten är okänt.
Troligen övervintrar dock merparten på land då vattenövervintring är vanligare
i norra delen av Sverige.
Tänkbara åtgärder är skyltning där bilister uppmanas att öka
uppmärksamheten för att undvika grodkollisioner. Åtgärden förefaller mindre
verkningsfull, hastigheten är redan begränsad på den aktuella sträckan.
Anläggande av grodtunnel under Östra Storgatan är också tveksam och
kostsam. En tunneln bör kombineras med barriärsystem som leder grodorna in
i tunneln. Topografin är besvärlig på västra sidan om gatan med stora
höjdskillnader och privata tomter. Då det inte går att stänga av med en barriär
tvärs över påfartsgatorna är det troligt, att trots grodtunnel, kommer grodorna
att välja att gå den väg de alltid har gått d.v.s. via Stenstagatan, Snäckgatan och
nedfarten till Lillsjöns båtklubb. En tredje metod kan vara att skapa alternativa
övervintringsplatser "på rätt sida" av Östra Storgatan i slänten ned mot
Lillsjön. En sådan åtgärd, faunadepå, är gropar som grävs ned mot frostfritt
djup och sedan fylls med lämpligt material.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till
förvaltningen att se över om det finns rimliga metoder för att säkra passagen
för groddjur i Lillsjöområdet i Gnesta tätort.

Beslutsunderlag
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Tjänsteförslag

1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ge förslag på metoder
för att värna situationen för groddjur i Lillsjöområdet i Gnesta
tätort.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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~ Kommunfullmäktige


