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Samråd för Ryssbergens naturreservat 

Beslut 
Natur- och trafiknämnden förelägger, enligt 24§ förordning (1998: 1252) om områdesskydd 
enligt miijöbalken m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande 
över förslaget till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 2020-12-15, enligt bilaga 1 
till denna tjänsteskrivelse. Samrådstiden ska vara från och med 2021-01-15 till och med 2021-
03-15. 

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/ryssbergens-naturreservat. Meddelande om detta och 
handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet och Nacka Värmdö Posten. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av 
Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar genomförts 
i Ryssbergen, bland annat av naturvärden, fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre 
workshop har också hållits med natur- och friluftsföreningar. Hela reservatet har höga eller 
mycket höga naturvärden och präglas av mycket gamla tallar, rik förekomst av död ved, lång 
skoglig kontinuitet och många naturvårdsarter. Reservatet utgör en viktig spridningslänk i öst
västlig och nord-sydlig riktning för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal 
ädellövskog. 

Syftet med Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är 
att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets hällmarkstallskogar, 
bergbranter med gamla tallar samt lövdominerade skogspartier med hassel, ek och grova aspar 
ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och 
naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv. 

Syftet ska uppnås genom att skogen i huvudsak får utvecklas fritt. På vissa platser genomförs 
naturvårdande skötsel såsom frihuggning av gamla träd, utglesning av stamtäta grupper med 
löv och yngre tall samt skapande av död ved. Frilufts-anordningarna ska ha en kanaliserande 
effekt och samordnas med bevarande av områdets höga naturvärden. 

Handlingar i ärendet 
tjsk Beslut om samråd för Ryssbergens naturreservat 
Förslag till föreskrifter avgränsning skötselplan Ryssbergen 2020-12-15 
Missiv med sändlista GDPR 
Bilaga Hur man överklagar 
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Ordförande Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), bifall till 
enhetens förslag till beslut. 

Lina Olsson (NL) yrkade, med instämmande av Per Chrisander (MP), 
"Att Natur- och Trafiknämnden återremitterar förslaget till Naturreservat i Ryssbergen. Med 
motivering att reservatets avgränsning omarbetas, så att området omfattar hela grönområdet, 
även de delar som för nuvarande ingår i detaijplanerna Ryssbergen och Trafikplats 
Kvarnholmens verksamhetsområde." 

Hans Peters (C) yrkade avslag på återremissyrkandet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågade först nämnden om ärendet skulle återremitteras. Natur- och 
trafiknämnden avslog förslaget om återremiss. 

Omröstning 
Omröstningen begärdes och genomfördes. 

Följande röstade för att avslå återremissyrkandet. 
Peter Zethraeus (M), Bo Bergkvist (M), Dominique Faymonville (M), Helena Håkansson (L), 
Jonathan Lindgren (KD) samt Hans Peters (C). 

Följande röstade för att bifalla återremissyrkandet. 
Lina Olsson (NL), Martin Hellströmer (S), Eva Hall (S) samt Per Chrisander (MP). 

Med 6 röster mot 4 röster beslutade nämnden att avslå återremissyrkandet. 

Därefter beslutade nämnden i enlighet med enhetens förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Hans Peters (C), Peter Zethraeus (M), Helena Håkansson (L) samt Jonathan Lindgren 
(KD) lät anteckna följande. 
"Det känns glädjande att skicka ännu ett nytt naturreservat till nästa steg i 
reservatsbildningsprocessen. Genom Alliansens målmedvetna arbete har Nacka redan 14 
naturreservat, snart tillkommer alltså ännu ett. Och fler är under bildande. 
Alliansens vision är att halva Nacka ska vara grönt, och Nackaborna är redan idag de 
kommunmedborgare i Sverige som har närmast till skyddad natur, enligt undersökning gjord 
av Naturvårdsverket. Det handlar både om att slå vakt om den biologiska mångfalden och om 
Nackabornas rekreationsmöjligheter. 
Reservatsbildningen i Ryssbergen är inte okomplicerad, bl a därför att marken inte är 
kommunägd. Det är dock ett styrketecken att ändå kunna skydda så pass mycket mark i ett så 
centralt och attraktivt läge. " 
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Lina Olsson lät anteckna följande för Nackalistan. 
"Ryssbergen är ett orört naturområde med höga naturvärden, rödlistade arter och urskog. Det 
planeras för en mycket stor exploatering i Ryssbergen i form av vägar, en större 
utställningshall (fört ex bilförsäljning) samt flerbostadshus på en stor del av det idag orörda 
naturområdet. Nu när Nacka Kommun fattat besluta om att halvera stadsutbyggnadstakten 
borde detta område genast utgå från stadsplanerna. Enligt den Miljökonsekvensbeskrivning 
som upprättats innebär planen en stor negativ påverkan på naturen. De delar av grönområdet 
som blir kvar skyddas redan idag av bl a av strandskydd och riksintresse för Stockholms 
hamninlopp. Därför anser vi inte att det är försvarbart att tillåta exploatering av Ryssbergen, 
bara för att få naturreservat på den resterande delen. Nackdelarna är enorma och fördelarna 
mycket små. " 

Per Chrisander lät anteckna följande för Miljöpartiet. 
" Ryssbergen har omistliga naturvärden som bör bevaras för framtidens samhälle. Den 
föreslagna bebyggelsen med tillhörande trafikapparat är en orimlig prioritering av våra 
naturresurser. Om bildandet av ett naturreservat här förutsätter att stora delar av natur-och 
rekreationsvärdena förstörs så skulle ett sådant bildande bli något negativt. " 
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