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Yttrande över förslag till bildande av Ryssbergens
naturreservat, Nacka kommun
Ärendebeskrivning
Region Stockholm har genom tillväxt-och regionplanenämnden på remiss
från Nacka kommun beretts möjlighet att yttra sig över förslag till bildande
av Ryssbergens naturreservat. Nacka kommun ämnar bilda ett nytt
naturreservat och har tagit fram ett förslag till föreskrifter, avgränsning och
skötselplan för Ryssbergens naturreservat, daterade 2020-12-15. Syftet är
att bevara den biologiska mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna i
området, samt att tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för
rekreation och friluftsliv. Yttrandet utgår från ett samlat regionalt
utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms ansvar för regional fysisk
planering och regional utveckling. Ärendet har beretts i samråd med
trafikförvaltningen samt förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Ryssbergens naturreservat, Föreskrifter – avgränsning – skötselplan,
samrådshandling 2020-12-15 finns att läsa på nacka.se/ryssbergensnaturreservat
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
1. Yttrande över förslag till bildande av Ryssbergens naturreservat,
TRN 2021–0035, godkänns och överlämnas till Nacka kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Nacka kommun föreslår skydda ett 13,6 hektar stort naturområde genom
att bilda Ryssbergens naturreservat. Skötselplan, föreskrifter och
avgränsning har skickats till Region Stockholm som beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter. Förvaltningen har tagit ställning till själva
bildandet av naturreservatet utifrån RUFS 2050 med tillhörande plankarta
och regionala prioriteringar, och hur det förhåller sig till den regionala
utvecklingen. Förvaltningen har inga anmärkningar på skötselplanen,
föreskrifterna eller avgränsningen.
Förvaltningen ser positivt på skyddandet av området som håller höga
naturvärden och skapar möjligheter till tätortsnära natur i en tät och
växande central regionkärna. Förvaltningen framhåller vikten av att
tillgängliggöra naturområdet för regionens invånare.
Bakgrund
Nacka kommun ämnar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att förklara ett
område om 13,6 hektar som naturreservat. Reservatets namn ska vara
Ryssbergens naturreservat. Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Nacka kommun även en
skötselplan med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och
förvaltning. Förvaltare för naturreservatet ska vara natur- och
trafiknämnden i Nacka kommun, i enlighet med 2 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
ska vara tillsynsmyndighet. Syftet med bildandet av naturreservatet är att
bevara den biologiska mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna som
hittas i området, samt att tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde
för rekreation och friluftsliv.
Region Stockholms har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Nacka kommuns initiativ att bilda ett nytt kommunalt naturreservat,
Ryssbergens naturreservat. Förslag till föreskrifter, avgränsning och
skötselplan har tagits fram av kommunen och skickats till regionen.
Remisstiden löper mellan 15 januari - 15 mars 2021.
Överväganden
Förvaltningen har gått igenom det av Nacka kommun framtagna underlaget
i form av föreskrifter, avgränsning och skötselplan. Gällande innehåll och
utformning av dessa har förvaltningen inget att anmärka. Förvaltningens
överväganden avser istället själva bildandet av naturreservatet och dess
tillgänglighet. Övervägandena är baserade på RUFS 2050 med tillhörande
plankarta samt de regionala prioriteringarna, vilka således ligger till grund
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för förvaltningens ställningstagande i huruvida skyddandet av
naturområdet bidrar till en hållbar regional utveckling.
Förvaltningen är positiv till bildandet av naturreservat givet att det bidrar
till att förse den regionala centrala kärnan med tätortsnära natur som är
attraktiv för såväl boende som besökare. Förvaltningen skulle gärna se en
tydligare planering för att öka tillgängligheten till reservatet för invånare
och besökare, både via hållbara kollektiva färdmedel och på egen hand.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hannah Wiik
Förvaltningschef
Sophie Giers Arekrans
Regionplanerare
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Nacka kommun
anna.herrstrom@nacka.se

Yttrande över förslag till bildande av Ryssbergens
naturreservat, Nacka kommun
Inledning
Nacka kommun ämnar bilda ett nytt naturreservat och har tagit fram ett
förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens
naturreservat, daterade 2020-12-15. Syftet är att bevara den biologiska
mångfalden och de värdefulla naturmiljöerna i området, samt att tillgodose
behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv.
Region Stockholm har genom tillväxt-och regionplanenämnden på remiss
från Nacka kommun beretts möjlighet att yttra sig över förslag till bildande
av Ryssbergens naturreservat. Yttrandet utgår från ett samlat regionalt
utvecklingsperspektiv utifrån Region Stockholms ansvar för regional fysisk
planering och regional utveckling.

Synpunkter
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS
2050) är området utpekat som central regionkärna. Då ingen del av
området utgör grön kil, grönt svagt samband eller stora samlade
rekreations-, natur- och kulturvärden så saknar bildandet av
naturreservatet direkt stöd i plankartan. Region Stockholm ser dock att
även om den centrala kärnan ska utvecklas med en tät, mångsidig och
funktionsblandad stads- och bebyggelsemiljö så är det område som avses
skyddas som naturreservat inte särskilt tillgängligt ur service- och
kollektivtrafiksynpunkt.
Region Stockholm anser vidare att när Stockholmsregionen byggs ut och
förtätas är det viktigt att grönstrukturens värden och funktioner stärks och
utvecklas, för att behålla och stärka regionens attraktivitet, goda livsmiljö
och miljökvalitet. Då området har höga naturvärden, stor biologisk
mångfald och är en viktig kulturell ekosystemtjänst ser Region Stockholm
positivt på att området skyddas.
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Region Stockholm vill framhålla att det är av stor vikt för den centrala
kärnans attraktivitet att området tillgängliggörs för regionens invånare. Av
beslutskartan att utläsa är det tänkta reservatsområdet relativt avskärmat
och Region Stockholm saknar en beskrivning av hur entréer placeras för att
öka tillgängligheten och möjligheten för besökare att nå reservatet både
med kollektiva färdmedel och på egen hand.
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