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Boo Miljö- och Naturvänner

Nacka kommun
Registrator NTN 2017/351
131 81 Nacka

Saltsjö-Boo den 31 maj 2018

Yttrande över samrådsförslag för Rensättra naturreservat, beslut och skötselplan, i Boo, Nacka
kommun.

Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av samrådshandlingarna för det föreslagna Rensättra
naturreservat och vill lämna följa synpunkter.
Viktig del i Nacka-Värmdökilen skyddas
Det är bra, att Nacka kommun nu avser avsätta ytterligare en viktig del i Nacka-Värmdökilen som
naturreservat, att Rensättra med Sågsjön, Näckdjupet och Sågsjöbäcken blir skyddad reservatsmark.
Naturreservatet gränsar i väster till kommande Skarpnäs naturreservat och i öster till det planerade
Ramsmora naturreservat, som i sin tur kommer att gränsa till Velamsunds naturreservat. När dessa
reservat är antagna blir en stor lucka i Nacka-Värmdökilen skyddad.
Syftet med Rensättra naturreservat är som det står i samrådsförslaget att bevara ett tätortsnära
naturområde för friluftslivet samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer i form av
hävdade marker, gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer. … Naturvärdena är en förutsättning för
att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarande av
biologisk mångfald. Naturreservatet ligger centralt mellan bebyggelse, idrottsanläggning, skolor och
förskolor och har förutsättningar att bli mycket välbesökt, vilket kan bli en utmaning när naturvärdena
samtidigt ska skyddas. Många anläggningar är föreslagna och det är viktigt att följa upp och se till så
att slitaget inte blir för hårt på känslig naturmark.
Naturvärdeskarta saknas
Flera inventeringar och förstudier har utförts, men de har inte bilagts samrådsförslaget. Vi saknar en
beskrivning och sammanställning av reservatets naturvärden i form av en naturvärdeskarta.
Sjöområdena och bäckmiljöerna
Sjöområdena är inte medtagna som särskilda skötselområden i skötselplanen, vilket vi saknar. Vi skulle
också vilja se, att handlingarna kompletteras med en inventering av sjöområden och bäckmiljöer.
I handlingarna nämns att en detaljerad utredning bör genomföras över befintliga vandringshinder för
olika fiskarter och möjliga restaureringsåtgärder för Sågsjöbäcken. Vidare sägs att en sådan utredning
bör omfatta hela bäcken och att hänsyn ska tas även till andra arter i bäckmiljön. Det vore bra om en
sådan utredning kunde ligga med som underlag vid beslutet om naturreservatet.
Reservatsgränsen går nu mitt i Sågsjön och vi undrar om det är brukligt att dra reservatsgränser mitt i
sjöar? Hur fungerar det, vatten rinner ju som bekant. Vi hoppas och förutsätter att resterande delar av
Sågsjön kan skyddas vid bildandet av Ramsmora naturreservat.
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Gränsdragningar på fyra ställen bör utredas
Vi anser att reservatsgränserna borde utredas vidare på fyra ställen.
- Getingmidjan vid Myrsjön, övergången mellan det blivande Skarpnäs naturreservat och det föreslagna
Rensättra naturreservat är mycket smal, en breddning vore önskvärd. Går det att införliva kraftledningsgatan och mark söder därom i reservatet?
- Sågtorpsbäcken med utlopp i Sågsjön. Bäcken är utlopp från Mensättra våtmark, som kommer att
restaureras snart och det vore naturligt, att då ta med Sågtorpsbäcken och utloppet i södra Sågsjön i
reservatet och samtidigt få till en restaurering av bäckområdet.
- Wiboms trädgård längs Sågsjön fram till Sågsjöbadet, för att införliva ett artrikt område av Wiboms
trädgård nedanför hans bostad och få en naturlig förbindelse mellan ön och trädgården samt få en
stigförbindelse mellan Wiboms trädgård och Sågsjöbadet.
- Strandområdet mitt för Åkervägen och strandområdet söder därom anser vi skulle ingå och på så
vis binda ihop den norra och södra delen i naturreservatet. I vår inventering Små grönområden i Boo,
som Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka genomförde 2016/2017 finns
strandområdet mitt för Åkervägen beskrivet i naturvärdesobjekt 20 och 21. Objekt 20 bedömdes ha höga
naturvärden, naturvärdesklass 2, hällmarkstallskog med många av tallarna i åldersspannet 200 – 400 år
med förekomst av tallticka. Objekt 21 bedömdes ha påtagliga naturvärden, naturvärdesklass 3, ädellövskog med alm, ask, ek och hassel, branter med guldlockmossa och stenporella, bägge signalarter.

Karta över naturvärdesobjekt från del av inventeringen Små grönområden i Boo i Porsmosseområdet
mellan Lövbergavägen och Sågsjön. Objekt 20 och 21 till höger samt naturmarken söder därom, som
vi föreslår ska ingå i Rensättra naturreservat. Flygbilden visar tydligt på det skogliga sambandet.
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Övriga kommentarer
Wiboms trädgård. Boo Miljö- och Naturvänner har under flera år arbetat med restaureringen av
Wiboms trädgård. Vi anser inte att platsen är lämplig för någon form av lekplats. Mossor, lavar och det
tunna jordskiktet på höjderna tål inte slitaget och målet att värna mångfalden arter är inte förenligt med
en anordnad lekplats. Wiboms trädgård ska vara fri från ordnade sittplatser, enkla sittbänkar räcker.
Vi har fler synpunkter på texten i avsnittet om Wiboms trädgård och träffar gärna kommunen för att få
framföra dem.
Bekämpning av invasiva arter. Inom reservatsområdet finns flera invasiva arter; skunkkalla, sjögull,
jätteloka, jättebalsamin och parksallat. Gul och vit skunkkalla har visat sig inte öka i antal, sjögullet
hålls tillbaka genom slåtter en gång varje sommar. Jättebalsaminen är lätt att manuellt bekämpa och
föreslås i skötselplanen rensas bort. Jättelokan har Nacka kommun kontroll på och bekämpar varje år
och vi anser att kommunen nu måste stoppa den svårutrotade parksallaten på samma sätt. Den har
redan invaderat stora ytor i kommunen och slår ut all annan markflora, ofta mattor av lundörter.
Inga medhavda grillar. Under ordningsföreskrifter står att det är förbjudet att göra upp eld annat än
i medhavd grill eller på anordnad grillplats. På grund av brandrisken anser vi, att det endast ska vara
tillåtet att göra upp eld på anordnad fast grillplats. I Boo har vi ofta precis som denna extremt varma vår
långa torkperioder och varmare perioder kommer i framtiden att bli fler i och med klimatförändringen.
Medhavda grillar ökar också nedskräpning, de ses ofta slängda i naturen.
Brynpolicy. I skötselplanen tas upp vikten av att brynen sköts kontinuerligt. Vi har många gånger
påtalat behovet av en brynpolicy i kommunen efter alltför hårda brynröjningar, även i naturreservaten.
Vi vill upprepa behovet av en brynpolicy.
Sammanfattande synpunkter
•
•
•

En sammanställning av reservatets naturvärden i en naturvärdeskarta saknas
Sjöområden och bäckmiljöer bör inventeras
Gränsdragningar på fyra ställen bör utredas vidare
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