Till Kommunfullmäktiges ledamöter
Återremittera naturreservatet Trollsjön för ny gräns i norr mot Sockenvägen/Bagarsjön
Naturreservatet Trollsjön är uppe på dagordningen vid kommunfullmäktige den 11 november. Vi ser
givetvis positivt på att Nacka kommun inrättar ännu ett naturreservat. Men i det förslag som
kommunfullmäktige ska besluta om har reservatet minskat i storlek jämfört med det förslag som
skickades ut på remiss. En längre remsa längs Sockenvägen med mycket värdefull natur har plockats
bort för att i framtiden kunna användas för villatomter. I våra föreningars remissvar ansåg vi
dessutom att reservatet skulle utökas med strandpartiet ner till Bagarsjön.
Det förslag som nu ligger uppe till beslut är i denna del dåligt underbyggt och ur natursynpunkt
mycket otillfredsställande. Vi vill därför att ärendet återremitteras för ny gränsdragning i norr mot
Sockenvägen/Bagarsjön.
Det område som nu undantas från reservatet håller höga naturvärden och hyser flera s.k. signalarter
som indikerar höga naturvärden. Även det aspbestånd som betecknas som område 27 i
reservatshandlingarna har en viktig funktion för insekter och fåglar och det ansluter också till ett
äldre aspbestånd längre söderut i reservatet. Det betecknas som ” övriga naturvärden” i
handlingarna vilket känns som en ”slaskbeteckning”. Förutom aspar finns i det området flera stora
sälgar varav åtminstone en hyser signalarten myskbock .
Motiveringen till att undanta området från reservatet är inte acceptabel. Enligt tjänsteskrivelse 201308-27 är motivet att ”Gränsen mot norr har justerats och reservatet har gjorts något mindre i denna
del. Kompletterande inventeringar har visat att del av naturmarken i denna del var svår att nå och
därmed hade låga rekreationsvärden. Det område som inte heller uppvisade höga naturvärden har
utgått ur reservatet.”
Vi menar att hela området har höga naturvärden. Att det skulle vara mer svårtillgängligt än andra
delar av reservatet uppfattar vi som ett svepskäl. Det finns många områden som är svårtillgängliga i
kommunens övriga naturreservat.
Anledningen till att området tas bort från reservatet är förstås att marken ska kunna bebyggas i
framtiden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att ”Reservatets avgränsning
ska inte omöjliggöra förändrad markanvändning där så kan vara lämpligt. Förändrad
markanvändning skulle kunna innebära möjlighet att uppföra bebyggelse eller andra anläggningar.”
Det vore mycket olyckligt då all natur där kommer att försvinna och berget kommer att sprängas bort
i den kraftiga norrsluttningen. Norrläge i kraftig slänt innebär att inte bara natur på den egna tomten
kommer att tas bort utan också att krav kommer att ställas från fastighetsägarna på att träd i
reservatet som skuggar ska tas bort. Erfarenheter från bl. a Tollare i betydligt mindre utsatta lägen
visar att så blir fallet.
Området omfattas av strandskydd och det är långtifrån säkert att det kan upphävas.
Det enda rimliga, med tanke på att området har höga naturvärden vilket bl.a. förekomsten av flera
signalarter visar, är att gränsen för naturreservatet justeras så att det går hela vägen ner till
Bagarsjön. I andra hand vill vi att gränsen går enligt samrådsförslaget, alltså längs med Sockenvägen.

Vi väntar gärna lite längre på detta naturreservat, det är viktigare att det blir rätt än att reservaten
inrättas snabbt.
Se bifogad fältrapport från det aktuella området.
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