Sibbo Naturskyddare r.f. – Sipoon Luonnonsuojelijat r.y.
Sipoon Perhostutkijat r.y. – Sibbo Fjärilsforskare r.f.

PRESSMEDDELANDE 3.9.2012, FRITT ATT PUBLICERAS
Värdefull natur hotad i Borgby
Sibbo Naturskyddare r.f. och Sibbo fjärilsforskare r.f. är mycket oroade över att Sibbo kommun har som
avsikt att reservera området kring Matinoja för bergtäkt i delgeneralplanen för Borgby. Sibbo
Naturskyddare uppmärksamgjorde redan sommaren 2011 kommunen på enligt skogslagen skyddade
naturtyper inom området samt på förekomsten av boknätfjärilen som är skyddad enligt EU:s
habitatdirektiv, samt förekomst av anmärkningsvärt många andra dagfjärilarter. I förslaget till
delgeneralplan som nu varit till påseende är området ändå fortfarande reserverat för bergtäkt
(planebeteckning EO).
De skyddade naturtyperna utgörs av ormbunkslundar, bäckraviner, bergsbranter, hällmarker m.m. En del
av dessa objekt finns utmärkta på det nya planeförslaget, men innefattas fortfarande i bergtäktsområdet.
– Det här tolkar vi som att kommunen anser att bergtäkt trots allt skulle vara möjligt i området, säger
Sibbo Naturskyddare r.f:s ordförande Anders Albrecht. Man har tydligen inte alls förstått hur värdefullt
området är.
Någon utredning över boknätfjärilsförekomsten, som i praktiken omöjliggör bergstäkt, har kommunen
inte gjort och boknätfjärilen finns inte ens nämnd i bakgrundsmaterialet för delgeneralplanen.
Boknätfjärilen är upptagen i EU:s habitatdirektivs bilagor II- och IV, vilket betyder att dess förökningsoch rastområden automatiskt är fredade. De fullvuxna fjärilarna flyger i skogsgläntor och i blomrika
buskmarker, medan larverna lever i kolonier på bl.a. kovall. Det betyder att arten behöver både soliga
marker och mera sluten skog för att trivas. Den södra delen av det aktuella området i Borgby består av
en mosaik av lämplig natur för larver och vuxna, vilket sannolikt är orsaken till att området hyser en
sällsynt kraftig population av den hotade arten.
- Också i övrigt är dagfjärilsförekomsten här bland de bästa Sibbo och Östra Nyland kan erbjuda,
påpekar Vesa Lepistö, ordförande för Sibbo fjärilsforskare r.f. Under tre korta besök sommaren 2011
konstaterade vi 28 arter dagfjärilar, bl.a. makaonfjäril, hagtornsfjäril och violettkantad guldvinge på
området.
Markanvändningschef Matti Kanerva har föreslagit (Bbl 16.8.) att EO-området skulle avgränsas från
delgeneralplanen. Detta betyder att generalplanen för Sibbo 2025 skulle förbli i kraft, och också i den är
området reserverat för bergtäkt. – Kommunen kan inte på det här sättet komma undan det faktum att det
framkommit nya uppgifter om områdes naturvärde efter att generalplanen 2025 utarbetades, det skulle
vara både olagligt och oärligt konstaterar Lepistö.

