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                            Boo Miljö- och Naturvänner            

                                                                        

 

Nacka kommun                                         2022-03-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Registrator NTN 2021/140                                                                                                                   

131 81 Nacka                                                                                                               

registrator@nacka.se    

                           

Samrådsyttrande över Förslag till bildande av Skarpnäs naturreservat i Boo, Nacka 

kommun.    

 

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av samråds-

handlingarna för förslag till bildande av Skarpnäs naturreservat i Boo och vill lämna följande 

synpunkter. Samtidigt pågår samråd för Förslag till Detaljplan för utvidgning av Kummelbergets 

verksamhetsområde, del av Skarpnäs 1:83 och 2:14 m.fl. i Boo, vilket vi också avser att svara på. 

Eftersom verksamhetsområdet och naturreservatet är ömsesidigt beroende av varandra upprepas 

flera synpunkter i de bägge samråden. 

Låt naturreservatet följa nuvarande gräns för Kummelbergets verksamhetsområde 

Detta är tredje gången ett förslag till naturreservat i Skarpnäs är på samråd. Det första samrådet 

hölls 1999 men redan innan det ingick Skarpnäsområdet bland de skogsområden som Nacka 

kommun genom ett principbeslut 1985 skulle pröva som naturvårdsområden. Det har varit en 

lång och utdragen process med andra ord och föreningarna välkomnar att det nu ser ut att ett 

naturreservat i Skarpnäs blir verklighet.  

I stora drag är vi positiva till det föreslagna naturreservatet men det finns en del punkter vi vill ta 

upp som gör att naturreservatet bättre kan uppfylla reservatets syften som de formuleras i 

samrådshandlingen.   

Som nämns i samrådshandlingen är Skarpnäsområdet ”av regional betydelse för den gröna 

infrastrukturen (RUFS), då det är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala 

Stockholm – den så kallade Nacka–Värmdökilen. Området är en betydelsefull del av 

spridningssambandet för barrskogslevande arter i nord-sydlig riktning.” Vi vill understryka 

vikten av att de gröna kilarna ges långsiktigt skydd som naturreservat. Med denna 

reservatsbildning är stora delar av Nacka-Värmdökilen i Nacka kommun skyddade som 

naturreservat. Vad som återstår att skydda är framförallt Ramsmoraområdet.  

Men i denna del av den gröna kilen ligger ett stort verksamhetsområde, Kummelbergets 

industriområde. Det ligger som en stor kloss mitt i den gröna kilen och utgör en effektiv barriär 

för den gröna infrastrukturen. Parallellt med denna naturreservatsbildning pågår samråd om 
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utvidgning av industriområdet. Föreningarna motsätter sig all utvidgning på bekostnad av 

naturmark i området. Den gröna kilen får inte krympa ytterligare, kilens funktion ska inte 

försvagas. Det kan tyckas som att det är marginellt men eftersom den gröna infrastrukturen och 

spridningssambanden i kommundelen Boo ständigt försvagas, så blir den kumulativa effekten 

större än varje enskild liten försvagning. Det sker bland annat genom ett flertal detaljplaner som 

knaprar på naturmark: 

- detaljplaner för Telegrafberget                                                                                                                                          

- detaljplanerna Pylonen, Volten och Amperen                                                                                                             

- detaljplan för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde inklusive buffertzon     

Till detta ska läggas planerna på idrottsanläggningar i ett svagt avsnitt av den gröna kilen i 

Ramsmora. Även andra detaljplaner i Boo som Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats och 

planer i Dalkarlsängen bidrar till att försämra läget för den gröna infrastrukturen i Boo.                     

Under åren har gränsdragningen för naturreservatet ändrats och områden har tillkommit och fallit 

bort. Vi kan konstatera att det nu liggande förslaget är totalt sett mindre än det som föreslogs 

1999 i första samrådet. Då omfattade reservatet 265 ha, varav 25 ha vatten, det nu aktuella 

omfattar 248 ha varav 22 ha vatten. Vi ser till exempel att mer än halva Myrsjön med 

strandremsa nu undantas från reservatet och att ytor längs Hamndalsvägen inte är med. Varför 

ingår inte dessa områden?  

Föreningarna anser att gränsdragningen mot Kummelbergets industriområde ska följa den 

nuvarande bebyggelsegränsen.  

Vi vill särskilt påtala att en stenkross, som föreslås i detaljplanen för Kummelberget, är en 

synnerligen olämplig verksamhet intill ett naturreservat. Både för de störningar själva krossen i 

sig ger men också för den ökning av tung trafik till och från stenkrossen som det medför. 

Utöka naturreservatet med Vargskogen   

Som vi påtalat ovan är det nu föreslagna reservatet mindre än det första förslaget från 1999 och 

natur- och grönområden i hela Boo krymper genom exploateringar.                                                                                                                                                               

För att på något sätt uppväga förlusterna av naturmark och för att Skarpnäs naturreservat nu 

förslås omfatta mindre areal än tidigare anser vi att Skarpnäs naturreservat bör utökas till att 

inkludera det område som kallas Vargskogen. Det ligger strax söder om det föreslagna 

naturreservatet och avgränsas av Bäcktorpsvägen, Vintervägen och Lövdalsvägen. Området 

utgörs av hällmarkstallskog och är rent ekologiskt en del av Skarpnässkogen. Området 

inventerades av föreningarna under 2015/16 i projektet Små grönområden i Boo och enligt 

standarden för Naturvärdesinventeringar (NVI) bedöms området ha högt naturvärde, klass 2. 

Området uppfyller med råge alla kriterier man kan tänkas ha på ett naturreservat. Förutom 

naturvärdena är det ett väl använt och populärt grönområde för Björknäsborna. Tack vare sin 

storlek har området inte blivit påverkat negativt av slitage av besökare. Det är annars ett stort 

problem när naturmarken krymper samtidigt som fler människor vistas i de kvarvarande 

naturområdena.    
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Karta som visar Vargskogens läge i förhållande till det föreslagna naturreservatet. Röd ring är vår markering 

på karta från Förslag till antagandebeslut Naturreservat Skarpnäs daterat augusti 2015.  

 

  

Karta över 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.  
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Kommentar till skötselplanen  

Beskrivningen av områdets bevarandevärden m.m. är i det stora hela bra men vi anmärkte på 

reservatsförslaget 2014 att det inte fanns med någon naturvärdeskarta. Inte heller denna gång 

finns en sådan karta med vilket vi menar är en brist. Det framgår inte heller vilka inventeringar 

som är gjorda i området och om hela området har inventerats. I källförteckningen hänvisas till 

Digital skogsskötselplan till Nacka kommun, Skogsstyrelsen, men innehållet vet vi ingenting 

om. Skogsstyrelsen har tidigare registrerat ett antal nyckelbiotoper i Skarpnäs och 

kompletterande inventeringar har gjorts under 2014 av Tomas Fasth, Pro Natura. Det vore 

önskvärt om detta redogjordes för och om det finns områden som inte har inventerats ännu. 

Syftet med reservatet är bra formulerat. Även bevarandemålen är i stort bra formulerade och det 

är i synnerhet bra att det under Tallskog sägs att: ”Omvälvande störningar i form av t.ex. 

insektsangrepp eller brand, kan leda till att hela eller delar av skogen under perioder har en 

annan karaktär.” Naturen är inte statisk utan dynamisk och det gäller inte minst våra 

skogsmiljöer. En liknande formulering kanske borde finnas också under Blandskog.  

Men bevarandemålen skulle kunna utvecklas framförallt med avseende på direkta mål kopplade 

till arter som smalvingad blombock och ädelguldbagge för Danmarks ängar och andra lämpliga 

arter för de andra skötselområdena. Under Igenväxningsmark nämns goda villkor för hasselsnok 

i bevarandemålet och det är liknande mål vi vill se även i de andra områdena. Vi förstår att det 

blir mer resurskrävande men vi menar att det vore önskvärt och något som borde göras även i 

andra naturreservat i Nacka. Resurser verkar finnas i de fonder som kommunen avsatt för bland 

anat natur- och miljösatsningar. Det skulle kunna ingå i en större satsning på en naturvårdsplan 

för Nacka kommun.  

Det sägs också att det finns ett stort behov av inventeringar ”då många observationer av 

intressanta arter är rent anekdotiska.” Detta förbryllar oss. Vad menas med anekdotiska 

observationer? Det måste förtydligas så att inga missförstånd uppstår. I samrådshandlingen finns 

en källförteckning, är det uppgifter från någon av de källorna som anses anekdotiska?  

De generella riktlinjerna och skötselplanen är bra.  

Ett förslag när det gäller att skapa död ved i tallskog är katning. Katning innebär att man barkar 

tallar långt ner på stammen men lämnar en sträng av bark kvar så att man inte ringbarkar träden. 

Det ger en ökad impregnering av kåda i veden vilket för att den får kvaliteter som eftertraktas av 

många vedlevande insekter, framförallt skalbaggar. Det kanske redan ingår i planerna men vi vill 

i alla fall tipsa om det som en bra metod att öka naturvärdena i tallskogen. Detta ska göras på 

solexponerade platser.  

Det finns några otydligheter med skötselplanen och kartan över skötselområden. På kartan finns 

några områden markerade som lövskog men det finns ingen sådan rubrik i själva skötselplanen. 

Det är små områden som markerats som lövskog och kanske är ingen särskild skötsel planerad i 

dessa områden men det borde ändå nämnas i skötselplanen för att inte orsaka förvirring.  

På skötselområdeskartan finns en färg som inte återfinns i kartans legend i ett område norr om 

Danmarksängar. I skötselplanen under rubriken Igenväxningsmark står det i texten att: ”Runt 
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Danmarksängar växer glesa gamla och grova ekar och skogslindar med inslag av hassel…” Det 

område som beskrivs verkar vara det ovan nämnda området på kartan. Detta behöver rättas till.  

Synpunkter på föreskrifter                                                                                                                                                    

Föreningarna föreslår att förbud mot ytterligare belysning i naturreservatet skrivs in i 

föreskrifterna. Det finns redan elljusspår i området och det skulle ligga i linje med naturreservatets 

syften att förbjuda ytterligare ljuskällor i området. 

Som föreskriften B2 nu är formulerad kan det tolkas som att anläggning av ytterligare belysning 

är tillåten. Föreningarnas uppfattning är att ingen mer belysning ska tillåtas i naturreservatet än 

de elljusspår som finns idag. Föreskriften borde förtydligas med att det endast är underhåll av 

befintlig belysning som är tillåten.                                                                                                                                            

Föreskriften C6 om att ”medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat, annat 

än inom anvisat område” kopplar till det föreslagna hundrastområdet. Föreningarna anser att 

förslaget om hundrastområde slopas, vilket vi utvecklar nedan.  

Slopa förslaget till hundrastområde 

På kartan "Anordningar för friluftslivet" är ett större område i naturreservatet markerat som 

hundrastområde, ett område utan inhägnad, där hundar får släppas fria. Förslaget med 

hundrastområde i reservatet är oförenligt med reservatets syften och ytterst olämpligt ur flera 

aspekter.  

 

 
 

Karta "Anordningar för friluftslivet" ur samrådsförslag för Skarpnäs naturreservat 2022-01-11. 
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Kopplingstvång gäller enligt reservatsföreskrifterna i samtliga naturreservat i Nacka kommun, 

hela året om, liksom det generella kopplingstvånget som gäller på offentliga platser. Det finns 

ingen anledning att frångå detta. Det ger bara otydligheter i förhållande till allmänna 

ordningsföreskrifter, något som Stockholms kommun erfarit när de föreslagit hundrastområde i 

några av sina naturreservat. Nya konflikter byggs på ett olyckligt sätt in i reservatet mellan olika 

besökargrupper och det kommer att bli uppenbara svårigheter med tillsynen och efterlevnaden. 

Ett naturreservat ska vara öppet för alla, barn, vuxna och hundrädda, badande och strövande, alla 

ska känna sig trygga. Störningar ska undvikas, till reservatet söker sig människor för att få lugn 

och ro. 

 

Naturreservatet har som syfte att skydda livsmiljöer för olika djur såsom däggdjur, fåglar, 

groddjur och kräldjur. I Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) står under rubriken 

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt:                                                           

”16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras 

från att springa lösa i marker där det finns vilt.” Under tiden den 1 mars - 20 augusti, när djurens 

ungar föds och kläcks, är det alltså enligt lag förbjudet att släppa hundar lösa, då är det extra 

känsligt.                                                                                                                                                   

Men även under resterande tid på året gäller, att hundar aldrig får skrämma, jaga eller döda vilda 

djur. I 16 § står ”Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de 

hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.”                          

Här blir återigen uppenbara svårigheter med tillsyn och efterlevnad inom naturreservatet.  

 

Förslaget till hundrastområde bör utgå ur naturreservatet. 

 

Ordna fler entréer med parkering till naturreservatet 

Det framtida naturreservatet har endast en ordnad entré med bilparkering och information, den 

ligger sedan flera år längs Sjöängsvägen. Av kartan "Anordningar för friluftslivet" framgår att 

fler större entréer med parkering inte är inplanerade. Anslutande busslinjer har gles trafik med 

undantag för bussar längs Ormingeringen. Med tanke på att Skarpnäs naturreservat kommer att 

bli ett av de större reservaten i Nacka och kan förväntas locka besökare från ett större omland, så 

anser vi att det finns behov av flera entréer. Möjligheter finns att på kommunal mark anlägga 

ytterligare två entréer med cykel- och bilparkering, en mot norr vid Hamndalsvägen och en vid 

Telegrafvägen i anslutning till Kummelbergets verksamhetsområde.     

 

Tillåten cykling inom reservatet är begränsad, vilket är bra. Cykelstigar är markerade i norra 

delen av reservatet.  

Dokumentation, uppföljning och revidering 

Det är bra att genomförda skötselåtgärder i reservatet ska dokumenteras och följas upp löpande. 

Det sägs också att inventeringar kan genomföras vid behov och det är något som vi menar är 

nödvändigt för att följa förändringar över tid. Det är viktigt av många anledningar men vi vill 

gärna trycka på behovet av mer kunskap om Nackas naturområden för att kunna anpassa 

skötselåtgärder och bara rent allmänt kunna följa förändringar i naturen. Det bör göras inom 

ramen för en naturvårdsplan eller naturvårdsprogram för hela kommunen. Kommunerna är en 
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viktig aktör för att målen om bevarande av den biologiska mångfalden ska kunna nås och vi 

menar att Nacka kommun måste lägga än mer resurser på detta för att kommunen ska kunna ta 

sitt ansvar.  

Vi instämmer i att det är en god idé att revidera skötselplanen cirka vart 15:e år. 

Övriga synpunkter 

På sid 8 står det Svartputten, det är gammal stavning, idag skrivs det Svartpotten. 

På sid 8 samt sid 3 i skötselplanen nämns en gran som är naturminnesmärkt vid Mariedal. Den 

granen har nu fallit.  

I tabell 1, Rödlistade arter, är östersjötrut och ärtsångare markerade. Finns det något skäl till det? 

Sid 8 i skötselplanen under rubriken Värden för friluftslivet, andra stycket, står: ”Vid 

medborgardialog som genomfördes 2016 framkom att besökare främst besökare området för att 

promenera och vandra i och för att uppleva naturen, växterna och djuren.” Besökare ska vara 

besökte. 

 

Sammanfattande synpunkter 

-  låt naturreservatet följa nuvarande gräns för Kummelbergets verksamhetsområde 

-  utöka naturreservatet med Vargskogen 

-  slopa förslaget till hundrastområde i naturreservatet 

-  ordna fler entréer med parkering till naturreservatet 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Nacka                                                                                                                                  

Ronny Fors                                                                                                                                          

ordförande   ronny.fors@naturskyddsforeningen.se                                                                                  

 

För Boo Miljö- och Naturvänner 

Kerstin Lundén     

ordförande   kerstin.lunden.natur@gmail.com 
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