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» Naturskyddsföreningen: ”Det har förvanskats” 

Ryssbergens öde är på väg att beseglas. I dag, tisdag, tar natur- och 

trafiknämnden beslut om att inrätta naturreservat av den nedre 

delen av området, imorgon kommer beslutet om att godkänna 

detaljplanen för bostäder längre upp mot Värmdöleden. 

- Det är en kompromiss, inget tvivel om det. När kommunen inte 

äger marken är de här besluten de bästa, säger Mats Gerdau, M. 

Striden om det orörda, privatägda, naturområdet mellan Värmdöleden 

och Svindersviken har pågått i åtta år. Men nu är tjänstemännen klara 

att låta politikerna ta beslut. Delen högst upp av skogsområdet blir nu 

planlagd för bostäder och verksamheter, marken nedanför och mellan 

Marinstaden och Vikdalen blir naturreservat. 

—- Det är väl väntat att det är dags för beslut, men tråkigt. Fast vi har inte 

gett upp, vi kommer fortsätta att påverka politikerna in i det sista, tills 

kommunfullmäktige tar de slutgiltiga besluten. Sen kommer vi säkert 

överklaga, säger Ronny Fors, Naturskyddsföreningens ordförande i 

Nacka, den som stridit för Ryssbergens bevarande mest och längst av 

alla. 

Förminskat reservat 

Ronny Fors har sett hur Nacka kommun presenterat Ryssbergens 

naturreservat på hemsidan och menar att det mest handlar om reklam. 

Att det saknas förklaringar om konsekvenserna, samt att det inte syns 

riktigt hur stort området ska bli, speciellt inte mot vattnet. 

- Vi pratar om salamimetoden ibland (se artikel om Skarpnäs på sidan 

16). Men här är det ännu värre — helt förvanskat och förminskat 

reservat, säger Ronny Fors. 

”En kompromiss” 

Efter många turer var det tänkt att beslutet om Ryssbergens framtid 

skulle tas i november, men då såldes plötsligt en del av marken som var 

tänkt att ingå i reservatet, längst ner vid vattnet till Pefab, företaget som 

äger marken på kajen i Nacka Strand. 

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau är nu helt säker på att 

förslagen om naturreservat, samt om detaljplanen för bostäder, kommer 

att gå igenom i nämnderna. 

- Alliansen är helt på det spåret, ja. Vi har jobbat så länge med det här, 

vänt och vridit på allt och att dela upp det är det bästa möjliga. En 

kompromiss, visst. Men den enda möjliga vägen framåt när kommunen 

ska komma överens med privata aktörer. Man måste ge något för att få 

något, menar Mats Gerdau. 

Det slutgiltiga beslutet om Ryssbergen tas i kommunfullmäktige tidigast 

i februari. 

Så stora blir områdena 

Ryssbergens naturreservat blir ett av kommunens minsta på 13,6 

hektar, men med höga naturvärden och med väldigt kuperad terräng. 

Området härjades av en skogsbrand 2018. 

Detaljplanen Ryssbergen på 5,6 hektar med flera bostadshus och en 

stor verksamhetsbyggnad intill Värmdöleden ligger högst upp i 

området och knyts samman med Centrala Nacka via Trafikplats 

Kvarnholmen och via (redan anlagd) vägtunnel till Birkavägen. 
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