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Gatu- och fastighetsnämnden

Svar på remiss från länsstyrelsen angående bildande av
naturreservat i Nacka och Lilla Sickla.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till
kommunstyrelsen överlämna och åberopa gatu-och fastighetskontorets
utlåtande.
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Åke Wahlqvist

UTLÅTANDE

Bakgrund
Kommunstyrelsen har för yttrande till gatu- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Katarina-Sofia
stadsdelsnämnd remitterat en skrivelse från länsstyrelsen rörande förslag
om att bilda ett naturreservat för ”Nackareservatet” i Nacka kommun och
Lilla Sickla i Stockholms kommun, se bilaga 1. Förslaget har initierats av
naturskyddsföreningarna i Söderort, Nacka och Stockholms län i skrivelse
2001-02-08 till länsstyrelsen, se bilaga1.
Kontorets synpunkter
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Bilaga 1: Skrivelse 2001-04-03 från länsstyrelsen jämte bilaga.
“ 2: Protokoll från GFN 2001-04-03 § 37.
“ 3: Karta över Nackareservatet och Lilla Sickla.
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Gatu- och fastighetsnämnden behandlade 2001-04-03, § 37, ärende rörande
arbetet med Nackareservatets naturreservatsbildning, se protokollsutdrag
bilaga 2. I borgarrådsförslaget 2001-04-30 till stadens budget för 2002
uttalas följande om Nackareservatet: ”Kommunfullmäktige har tidigare
uttalat att Nackareservatet skall bli naturreservat. Området är ett av
Stockholmsregionens viktigare rekreations- och grönområden. Stadens
markinnehav i området är omfattande och det är angeläget att frågor om
skötsel och upprustning blir lösta. Överläggningar pågår med Nacka
kommun om reservatet samt dess finansiering.”
Stadens markinnehav i Nacka som brukar kallas Nackareservatet redovisas
på bifogad karta, bilaga 3, med grovstreckad gränslinje. Naturskyddsföreningarna föreslår att inrättandet av naturreservat för Nackaområdet
utvidgas till att samtidigt omfatta området Lilla Sickla, ungefärligt
avgränsat med punktprickar på kartbilaga 3, samt att ansvaret för reservatsbildningen då överförs från Nacka och Stockholms kommuner till
länsstyrelsen.
Kontoret konstaterar att det huvudsakliga syftet med bildande av reservat är
detsamma för de båda områdena nämligen bevarande dels för det rörliga
friluftslivet och dels av de värdefulla naturmiljöerna. Däremot kan
avgränsningsfrågorna i Lilla Sickla vara mer komplicerade än i Nacka.
Vidare kan inte uteslutas att avgränsningen av Lilla Sickla kan påverkas av
eventuellt behov av detaljplaneläggning vilket skulle tala för att staden själv
ska ansvara för reservatsbildningen.
Reservatets avgränsning behöver också studeras mot stadsdelarna Björkhagen, Kärrtorp och Bagarmossen. Kommungränsen är ingen naturlig
avgränsning för naturreservatet.
Eftersom staden äger all mark inom båda områdena kommer kontoret att
medverka i reservatsbildningen som blivande förvaltare av naturreservatet
oberoende av vem som ansvarar för inrättandet. Samordnat inrättande av
reservat för de båda områdena torde innebära vissa förenklingar som dock
motvägs av en tyngre administrativ handläggning i de delar länsstyrelsen
tar över stadens inrättandeansvar.
Då Nacka kommun uttalat sig restriktivt till ett ekonomiskt deltagande i
bildandet av naturreservat i Nacka, anser kontoret det vara positivt om
länsstyrelsen kan avsätta resurser för inrättande av det av naturvårdsföreningarna föreslagna reservatet. Sammantaget bör man kunna erhålla en
bättre ekonomi i bildandet av ett sammanslaget naturreservat än om detta
uppdelas på två eller fler delreservat.
Kontorets förslag
Kontoret ställer sig positivt till att ta upp diskussioner med länsstyrelsen och
Nacka kommun om bildande av naturreservat i Nacka och Lilla Sickla.
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Kontoret föreslår att gatu-och fastighetsnämnden som svar på remissen till
kommunstyrelsen överlämnar och åberopar gatu- och fastighetskontorets
utlåtande.
SLUT
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