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Samrådsyttrande på Förslag till bildande av naturreservat Trollsjön, Nacka kommun.
Diarienummer NRN 2013/13 – 265.
_______________________________________________________________________________
Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av samrådshandlingarna för förslag till bildande av naturreservat Trollsjön, Nacka kommun. Det är viktigt och glädjande för invånarna i Södra Boo att denna
kommunala naturmark inte exploateras utan avsätts som naturreservat.
Vi har dock några synpunkter på hur naturreservatets gränser dragits, på den så kallade parkmarken
och på handläggningen av interna dispenser.
Bagarsjöns strandparti bör ingå
Ett litet men mycket viktigt naturparti, som vi anser bör ingå i naturreservatet är skogsområdet mellan
Sockenvägen och Bagarsjön med bl a högvuxen gran, tall, ek och al. Det är en naturlig fortsättning av
reservatsmarken ner till vattnet. Bagarsjöns strand har bit för bit förlorat sin naturmark framförallt på
denna södra sida av sjön, genom att nya fastighetsägare har huggit ner träd, buskvegetation och vass.
Det är därför angeläget för landskapsbilden och för bevarandet av bl a yngelplatser för groddjur och
häckningsplatser för fåglar att strandområdet skyddas och ingår i naturreservatet.
De kommunala tomterna vid Trollsjön och ”Fårhagen” vid Lindängen bör också ingå
Vi upprepar vikten av inte exploatera de kommunala tomterna vid Trollsjön/Nytorpsvägen samt att
också låta ”Fårhagen” vid Lindängen ingå i naturreservatet. Detta är tidigare framfört i våra yttranden
över Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, till vilket naturreservatet gränsar.
Naturmarken i Område 26, den s k parkmarken ska bevaras
Område 26 i Naturvärdeskartan är markerat utan värde och beskrivet med orden ”Skidbacke med
växtlighet av åkertistel, hallon och brännässlor samt öppen gräsmark.” Detta är inte en riktig
beskrivning och den överensstämmer inte med verkligheten. Inom området finns flera högvuxna träd
och i den västra delen i våtområdet växer stora videsnår, som har en naturlig länkning till våtområden
norr och söder därom. Utloppet från Bagarsjön, som går i en öppen vattenfåra längs Ekallén i ett
mycket vackert parti med höga lövträd och buskvegetation, fortsätter under Sockenvägen och går upp i
detta våtområde i västra delen av område 26, för att sedan fortsätta som öppen vattenfåra ända fram till
Kompassvägen. Även öster om Kompassvägen är vattenfåran öppen.
Det är oklart vad målsättningen är med område 26, men vi vill betona vikten av att vattenfåran bevaras
utan kulvertering och att naturmarken i våtområdet också bevaras i sitt sammanhang.

Alla dispenser till Naturreservatsnämnden
Vi finner det märkligt att det på sid 8 i Samrådsversionen under rubriken Organisation av förvaltningen vid beslutstillfället står att ”Tillstånd och dispenser sökta av externa aktörer hanteras av
Naturreservatsnämnden. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och hanterar även
dispensärenden inom kommunen.”
Skulle kommunens egna interna dispensansökningar alltså fortsatt beslutas av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden? Vi anser att Naturreservatsnämnden ska ges hela ansvaret och att alla dispenser,
både externa och interna, ska behandlas och beslutas av Naturreservatsnämnden. Annars är det risk
att vi får nya fall lika Nybyggnaden av ridhuset i Velamsunds naturreservat, då Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden gav dispens från naturreservatets föreskrifter, dispens från strandskyddsbestämmelserna och gav bygglov.
Sammanfattning
- Naturreservatsnämnden ska besluta i alla dispensärenden
- Bagarsjöns södra strandparti bör ingå i naturreservatet
- De kommunala tomterna vid Trollsjön och ”Fårhagen” vid Lindängen bör ingå i
naturreservatet
- Naturmarken i Område 26, den s k parkmarken, ska bevaras
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