
För ett grönare Nacka 

Uppmaning till de politiska partierna i Nacka kommun inför valet 2022 
Framtaget av Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens 

Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd 
 
 

BEVARA OCH UTVECKLA: 

• Exploatera inte grönkilen Nacka-Värmdökilen (Trolldalen, Svindersberg, Ryssbergen, 

Kummelberget/Skarpnäs, Ramsmora). 
2 

• Exploatera inte artrika områden med rik biologisk mångfald såsom skogsområdet vid 

Fågelstigen (Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats). 
2 

• Köp in mark för att säkerställa reservat i Ramsmora, Baggensstäket och Skuruparken.  
2 

• Utveckla Skutviken i samklang med naturreservatet enligt förslag från Saltsjöbadens 

Naturskyddsförening, tillåt ingen marina på platsen.   
2 

• Exploatera inte våtmarker t.ex. Sarvträsk, Östervik, Igelbodatomten och 

Dalkarlsängen. 
2 

• Exploatera inte öppna ängs- och betesmarker såsom Ramsmora och Källtorp.   
2 

• Upprätta naturvårdsavtal med privata markägare på marker som behöver akuta 

skötselåtgärder, t.ex. JM för Skuruparken och Erstavik för igenväxande hagmarker. 

Kan göras tillsammans med Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen.  
2 

• Informera om värdet av att bevara skyddsvärda träd. Samla in och tillgängliggör 

information till kommunens enheter och till boende om var skyddsvärda träd finns.   
2 

• Stoppa utarmningen av naturen på privat tomtmark genom tydligare 

planbestämmelser.  

 

SKYDDA: 

• Skydda fastigheten Ramsmora 1:1 genom att antingen utöka Velamsunds 

naturreservat eller som ett separat natur- eller kulturreservat. 
2 

• Inrätta naturreservatet Skarpnäs samt utöka reservatet med Vargskogen som ligger 

söder om Skarpnäs, se bilaga 1.  
2 

• Återuppta reservatsbildandet i Skuruparken.  
2 

• Inrätta naturreservatet Mensättra-Backeböl, se bilaga 2.  
2 

• Inrätta biotopskyddsområden för små, men värdefulla naturområden såsom 

Lillängsskogen och skogsområdet norr om Tyrvägen i Boo.  
2 

• Inled diskussioner med Erstavik om biotopskydd i särskilt värdefulla skogsområden. 
2 

• Värna/skydda följande paraplyarter/indikatorarter: 

- bastardsvärmare 

- groddjur 

- törnskata 



- mindre hackspett 

- spillkråka 

- tofsmes 

- talltita 

- fladdermöss  

 

ANVÄND FÖLJANDE UNDERLAG/VERKTYG I PLANERINGEN: 

• Arbeta med ekosystemtjänster i översiktsplaneringen och detaljplaneringen genom 

att kvantifiera kolinlagring, luftrening, temperaturreglering m.m. Implementera 

redan gjorda utredningar och målsättningar.  
2 

• Låt grön infrastruktur och spridningsanalyser för arter vara styrande i planeringen.   
2 

• Gör en kartläggning av urbana träd med hjälp av webapplikationen Stadsträd.  
2 

• Följ översiktsplanens rekommendationer om boendes tillgång till grönytor. 
2 

• Följ Boverkets rekommendationer för förskolgårdar och skolgårdar. 

 

SKAPA: 

• Återstarta Naturskolan. 
2 

• Utnyttja möjligheten att söka LONA-bidrag för att t.ex. restaurera våtmarker, anlägga 

ängar, frihugga ekar samt inventera natur och arter som inte är kopplade till 

exploateringar utan enbart för insamling av kunskapsunderlag.  
2 

• Skapa en pollinerarvänlig kommun.  

 

 

 

Nacka 23 februari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1    Björknäs ”Vargskogen” 

  

Området ligger norr om Värmdövägen och Boo Energi och har högt naturvärde.                                                        

Utdrag ur Små grönområden i Boo, en inventering av Boo Miljö-och Naturvänner och 

Naturskyddsföreningen i Nacka, 2015-2016.  

 

Bilaga 2    Mensättra-Backeböl 

   

Området ligger mellan Värmdövägen i norr, Värmdöleden i söder och Boovägen i väster och 

har till övervägande del högt eller högsta naturvärde. Utdrag ur Små grönområden i Boo, en 

inventering av Boo Miljö-och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka, 2015-2016.  


