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DEBATT

"Exploatera inte
Ryssbergen"
DEBATT 09:25 | 18 juni 2018 "Ryssbergen är en till stora delar orörd

urskog med mycket höga naturvärden centralt belägen på Sicklaön.

Kombinationen av dess närhet till innerstaden och den orörda

trolska miljön gör Ryssbergen unikt." Det skriver

Naturskyddsföreningen, som även framhäver att branden i delar av

skogen ökat värdena ytterligare.

Detaljplanen för Ryssbergen är nu ute på samråd och cirka 25 procent av

skogen kommer förloras för all framtid om planerna genomförs.

Ryssbergen är en till stora delar orörd urskog med mycket höga

naturvärden centralt belägen på Sicklaön. Kombinationen av dess närhet

till innerstaden, blivande Nacka stad och den orörda trolska miljön gör

Ryssbergen unik.

Skogsstyrelsen beskriver Ryssbergen som ett ”Tyresta nationalpark i

miniatyr” och de biologiska värdena är utmärkande jämfört med många

andra skogar i Stockholms län och nationellt. Både gamla träd och död

ved finns det ovanligt gott om i Ryssbergen, vilket annars är en bristvara i

Sveriges hårt brukade skogar.

I och med branden den 15 juni har värdena dessutom ökat ytterligare då

brand gynnar många sällsynta och hotade arter. Branden har därmed

gjort Ryssbergen ännu mer skyddsvärd.  

Stora delar av det planerade exploateringsområdet har konstaterats ha

högt eller högsta naturvärde. 28 naturvårdsintressanta arter har

observerats i exploateringsområdet. Åtta av dessa är rödlistade. Förutom

de höga biologiska värdena, som borde vara anledning nog att bevara

området, är detta område relativt plant och lättillgängligt och används till

rekreation i form av promenader, orientering, blåbärsplockning, lek m.m.
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Övriga ekosystemtjänster som området ger oss gratis är:

dagvattenhantering med möjlighet till infiltration i ett i övrigt bergrikt och

hårdgjort område, luftrening, temperaturreglering och bullerdämpning.

Alla dessa värden kommer att försvinna eller minska i och med de

nuvarande planerna och många av dessa värden är oersättliga.

Nacka kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ingå ett ramavtal

med markägaren för exploatering av Ryssbergen. Vi finner det

anmärkningsvärt att besluta om exploatering av ett unikt naturområde

utan att ha något underlag gällande miljökonsekvenserna av beslutet. Vi

vet att miljöfrågorna kommer att belysas i planprocessen, men vilken

påverkan kommer det då kunna ha på planen då mycket redan bestämts

i avtalet? Avtalet anger bl.a. hur många kvadratmeter bostadsyta och

verksamhetsyta som ska byggas och hur gatunätet ska se ut. Vi undrar

också vad som nu är kvar att samråda om? Vi ser en stor fara i att på

detta sätt föregå den demokratiska samrådsprocessen. Det är också

anmärkningsvärt att förlägga samrådet under semestertider vilket

knappast gynnar allmänhetens deltagande.

Enligt Nackas miljömål Ett rikt växt- och djurliv ska andelen av

kommunytan som är naturmark med höga naturvärden nästan fördubblas

till 2030. Detta borde rimligen omintetgöra exploateringen av Ryssbergen

och många andra naturområden, men istället gör Nackas politiker

tvärtom. Naturområde efter naturområde naggas i kanten, de flesta med

höga naturvärden, och i slutändan har man försvagat populationer och

ekologiska samband så mycket att man förstör arternas möjligheter till

överlevnad på sikt. För alla livsmiljöer finns tröskelvärden där även små

förluster av yta kan orsaka dramatiska förluster i antalet arter.

Dessutom påverkar exploateringsplanerna den kvarvarande skogen

negativt genom beskuggning och ökat slitage med ytterligare förluster av

arter. Exploateringen förstör också känslan av orördhet.

Allianspartierna och socialdemokraterna hävdar att exploateringen

tillgängliggör området och minskar bullret, men man kan inte

tillgängliggöra ett område genom att ta bort det och buller kan tas bort

med bullerplank.

Vi motsätter oss planerna på exploatering av Ryssbergen. Om du också

gör det skriv då under vår namninsamling: http://bit.ly/namninsamling-

ryssbergen

Gå gärna på samrådsmötet i Nacka stadshus den 20 juni kl. 17:30-19:30

samt skicka dina synpunkter till kommunen senast 27 augusti.

Ronny Fors och Hanna Nilsson

Naturskyddsföreningen i Nacka

Jan Åman

Nacka Miljövårdsråd

Annika Drougge
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DU KANSKE ÄVEN GILLAR

STROSSLE

Det här är Nackas nya
landmärken
Två arkitektförslag som visar två av Nackas

kommande...

Stommen för Billerudkorsnäs
nya fabrik kommer från
Finland
Kartongtillverkaren Billerudkorsnäs bygger en

ny...

De 5 hörnstenarna i ett
modernt ledarskap
Så drivs framgångsrika företag idag.

Nya knep ska locka köpare till
nyproducerat
Samtidigt som Värmdö står mitt i en

byggboom har...

Vägarbete stänger filer
"Trafiken hänvisas till alternativa vägar."

7 tips för en härlig
sommarweekend i Berlin
En helg i Berlin är en helg fylld av kontraster.

Från...

SPONSRAD

SPONSRAD SPONSRAD
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