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Förslag till bildande av naturreservatet Gärdesudden.
Samrådsyttrande
På detta förslag får vi lämna följande synpunkter.
Områdets avgränsning
I väster utgör Annelundsvägen en naturlig gräns för reservatet. Friområdet NV om
Annelundsvägen borde dock ingå i reservatet. Detta område är visserligen litet men har
stora rekreationsvärden med fin utsikt över vattnet. De större tallarna hyser också en värdefull insektsfauna bl.a. reliktbock (rödlistad som missgynnad) och signalarterna åttafläckig
praktbagge, svart praktbagge och tallticka.
Skogområdet mellan Annelundvägen och Professorsstigen
har mycket stora natur- och rekreationsvärden. Tallskogen med dess stora och gamla träd
(medelålder 250-300 år) är tveklöst av nyckelbiotopsklass. Så är den också beskriven av
de biologer som bedömt naturvärdena (vilket dock ej angetts i remisshandlingarna)
Inventeringar som sommaren 2009 påbörjats av Boo Miljö-och naturvänner har påvisat
förekomst av rödlistade arter t.ex. gammelekklokrypare (rödlistad som missgynnad)
och signalarter som skalbaggen granbarkgnagare och vågig sidenmossa. De senare kräver
skuggig granskogsmiljö.
Området har också höga kvaliteter för friluftsliv genom sin strövvänliga karaktär. Från
Annelundsvägen leder flera stigar in i området
KS har 2009-09-21 på förslag av Exploateringsenheten beslutat utreda om justering av
den föreslagna reservatsgränsen så att fem stycken villatomter utmed Annelundsvägen säkerställs om detta kan ske utan att naturvärden påverkas negativt.
Till detta vill vi anföra följande:
● betr. villatomt NV om Annelundsvägen se ovan
● förslagna fyra tomter längs Annelundsvägens Ö sida skulle allvarligt skada områdets
natur-och rekreationsvärden
● villabebyggelse skulle förstöra ett område av nyckelbiotopsklass
● fällning av träd i områdets V del skulle göra den Ö delen mindre skuggig vilket skulle
vara starkt negativt för den värdefulla skuggkrävande faunan och floran där.
● stigarna in i området skulle försvinna och göra reservatet otillgängligt från Annelundsvägen
● rekreationsvärdet i områdets Ö del skulle starkt försämras med fyra villor ovanför det smala
område som blir kvar Ö om tomterna

2.
● med hänsyn till den ökande befolkningsmängden i kringliggande områden, både den som
redan finns och den tillkommande t.ex. i Porsmosse-området, ökar också behovet av mark
för rekreation. Gärdesudden är det enda närområdet som kan tillgodose detta behov. När
nu området skall göras till naturreservat får området inte minska. Varje kvadratmeter är
viktig!
Vi anser följaktligen att de föreslagna villatomterna utgår.
Föreskrifter
A2. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, med undantag av bekämpning
av jättebjörnloka
Den understrukna delen bör utgå. Jättebjörnloka förekommer inte i området. Skulle den dyka
upp kan den tas bort manuellt. Kemiska bekämpningsmedel bör ej förekomma i ett naturreservat.
C3. medföra okopplad hund annat än i eventuell inhägnad hundrastgård
Den understrukna delen bör utgå. Reservatsområdet är för litet för att kunna rymma en
meningsfull hundrastgård.
Skötsel och förvaltning
Boo Miljö-och naturvänner har ett skötselavtal med Nacka kommun som innebär att
föreningen sköter ängsmarken genom borttagning av träd från igenväxta partier samt
genom årlig slåtter. Vi är villiga att fortsätta detta arbete i samråd med Nacka kommun.

I övrigt är vi mycket glada över att det attraktiva, biologiskt och rekreationsmässigt värdefulla område som Gärdesudden utgör kan få ett fungerande lagligt skydd i form av naturreservat.
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