Ja till naturreservat i
Ryssbergen
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Det mörkgröna området på bilden är det som ska bli Ryssbergens naturreservat. Det
streckade området ner mot Svindersviken (Sicklaön 13:2) ä marken som ännu inte är löst av

kommunen. Det ljusgröna området närmast Värmdöleden detaljplaneras för bostäder.
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» C: ”Ibland får man bita i sura äpplet” » Pefabs mark ännu inte
utköpt
Efter elva år med turer fram och tillbaka tog natur- och
trafiknämnden beslutet att göra delar av Ryssbergen till nytt

naturreservat.
Men fortfarande återstår det att komma överens med en av
markägarna, längst ner vid vattnet.
Miljöpartiet och Nackalistan röstade för avslag, men majoriteten var för
att göra Ryssbergen till naturreservat. Frågan har stötts och blötts i
åratal, redan 2011 togs det första beslutet om att undersöka
möjligheterna till naturreservat i den kuperade skogen mellan
Värmdöleden och Svindersviken.
Nu blir det en kompromiss. Marken närmast motorvägen kommer av allt
att döma under onsdagskvällens miljö- och stadsbyggnadsmöte föreslås
bli mark för bostäder.
— Det känns jättebra att det blir ett naturreservat, även om vi i
Centerpartiet helst hade sett naturreservat av hela området. Ibland får
man bita i det sura äpplet och gå med på kompromisser, säger Hans
Peters, C, ordförande i nämnden.
Nackalistan och Miljöpartiet yrkade på avslag för naturreservat, helt
enkelt för att området blir för litet och för att det ger grönt ljus att
exploatera resten av skogen.
— Att exploatera delar av Ryssbergen är vansinne och Nackalistan
kommer inte att gå med på att naturreservatet begränsas som det görs i

majoritetens förslag. Naturvärdena är så höga att hela området måste
skyddas, säger Mikael Carlsson, NL.
Det slutgiltiga beslutet om att inrätta naturreservat, eller inte, tas av
kommunfullmäktige, senare i vår.
Men innan dess måste också kommunen komma överens med en av
markägarna i det tänkta naturreservatet. Pefab, som äger marken på
kajen i Nacka strand, köpte lite oväntat en ganska stor del av marken
längst ner mot vattnet i Ryssbergen av KF Fastigheter i vintras. Och
hittills har Pefab motsatt sig naturreservat på marken, och någon
uppgörelse är ännu inte klar.
— Men vi går vidare. Vi kommer att köpa marken för marknadsvärdet,
som blir lägre eftersom man inte får bygga där, men plus
intrångsersättningen på 25 procent, säger Hans Peters.

Under samma möte med naturett annat naturreservatsbeslut.
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