25 januari 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Natur- och trafiknämnden

Plats och tid

Nacka stadshus 16:30-17:50
BESLUTANDE

Hans Peters (C) (ordförande)
Lina Olsson (NL)
Bo Bergkvist (M)
Dominique Faymonville (M)
Helena Håkansson (L)
Jonathan Lindgren (KD)
Björn Friberg (S)
Godwyll Osei-Amoako (S)
Anders Bruhn (M)
Joel Lallerstedt (MP)

ERSÄTTARE

Cecilia Gardner Larsson (M)
Mervi Harju (M)
Hassan El Mahdi (C)
Maria Lidzell (L)
Madeleine Wrang (S)

Övriga deltagare

Mats Bohman, Kristina Petterqvist, Ulrika Haij, Sylvia Ryel, Heidi
Swahn, Katarina Hultberg

Utses att justera
Justeringsdatum

Lina Olsson (NL)
2022-01-25

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §2

……………………………….
Heidi Swahn
Ordförande
……………………………….
Hans Peters (C)

…………………………………

Justerande
………………………………..
Lina Olsson (NL)

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Natur- och trafiknämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2022-01-25
2022-01-26
2022-02-17

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Nacka stadshus
……………………………………………..
Heidi Swahn

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

NTN 2021/140

Samråd för Skarpnäs naturreservat
Beslut
Natur- och trafiknämnden förelägger, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande
över förslaget till bildande av Skarpnäs naturreservat daterat 2022-01-11, enligt bilaga 1 till
denna tjänsteskrivelse. Samrådstiden ska vara från och med 2022-01-28 till och med 2022-0314.
Handlingen med förslaget till naturreservat ska under samrådstiden hållas tillgängligt i Nacka
stadshus, Granitvägen 15, samt i biblioteket i Nacka Forum. Förslaget ska även finnas på
kommunens hemsida www.nacka.se/skarpnas-naturreservat. Meddelande om detta och
handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet och Nacka-Värmdö Posten.
Natur- och trafiknämnden beslutar omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning av ärendet
Sedan slutet av 90-talet har kommunen haft ambitionen att avsätta natur- och strövområdet
Skarpnäs som naturreservat, och ärendet har beretts två gånger men besluten har av olika
anledning aldrig vunnit laga kraft. Ambitionen är nu att reservatet ska vara bildat senast
hösten 2022.
Skarpnäs är ett kärnområde för biologisk mångfald med höga naturvärden. Områdets gamla
barrskogar, hällmarker och blandskogar har en lång kontinuitet med många äldre träd, rikligt
med död ved samt en mängd naturvårdsarter, varav flera är rödlistade. Området har mycket
höga frilufts- och rekreationsvärden tack vare närheten till Orminge samt det strategiska läget
som en av de inre delarna av Nacka-Värmdökilen. Genom området går Boo-leden och många
delar är välbesökta.
Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och
friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade
marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda
träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området
ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation.
Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska
utvecklas i samspel med bevarande av biologisk mångfald.
Syftet ska tillgodoses genom information, skötsel och anläggning av mindre
friluftsanordningar samt vid behov utmärkning av stigar och leder och värdefulla platser ur
natur- och kultursynpunkt. Vidare ska syftet uppnås genom att skogen i huvudsak lämnas för
fri utveckling. På vissa platser genomförs naturvårdande åtgärder som frihuggning av gamla
träd och utglesning av täta trädbestånd för att eftersträva en olikåldrig skog med en kontinuitet
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av äldre träd och död ved. Öppna marker ska hävdas. Våtmarker ska restaureras vid behov.
Området hålls tillgängligt så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter och ta
del av de värden som naturen har i reservatet. Enklare anläggningar för friluftslivet ska finnas
för besökare med olika behov av tillgänglighet, samtidigt som anläggningarna ska ha en
kanaliserande effekt så att både den biologiska mångfalden och områdets värden för
friluftslivet bevaras och gynnas.
Handlingar i ärendet
Tjsk Förslag till beslut om samråd för Skarpnäs naturreservat
Beslut Avgränsning Skarpnäs naturreservat, förslag
Bilaga 1 Beslutskarta Skarpnäs naturreservat
Bilaga 2 Skötselplan Skarpnäs naturreservat
Bilaga 3 Hur man överklagar
Missiv med sändlista GDPR Skarpnäs naturreservat
Yrkanden
Hans Peter (C) yrkade bifall till enhetens förslag till beslut.
Beslutsgång
Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.
Natur- och trafiknämnden beslutade omedelbar justering av paragrafen.
Protokollsanteckning
Lina Olsson lät anteckna följande för Nackalistan.
” Nackalistan är positiv till Skarpnäs naturreservat och vill se ett instiftat naturreservat under
2022. Det är ett värdefullt grönområde som är mycket frekventerat av omkringboende i
Orminge och Boo, har höga naturvärden och ingår i den s k Nacka-Värmdökilen som är viktig
för artspridning inom länet.
Nackalistan anser även, som vid flera tillfällen tidigare framförts, att Skarpnäs naturreservat
bör utökas till att även inkludera den del av grönområdet norr om Kummelnäs industriområde
som omfattas av strandskydd från Vittjärnen. Grönområdet har både rekreationsvärden och
naturvärden och får ändå inte bebyggas p g a strandskydd.”
Joel Lallerstedt lät anteckna följande för Miljöpartiet.
”Miljöpartiet är positiva till inrättandet av naturreservat. Stött på patrull tidigare finns det risk
att det även denna gång försenas eller stoppas?.”
-----
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