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Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för
Henriksdalsbacken

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådsmaterialet och vill anföra följande.

Vi anser inte att naturmarken öster om Henriksdalsbacken bör bebyggas, däremot är föreslagen
bebyggelse på Henriksdalsbackens västra sida helt rimlig. Området öster om Henriksdalsbacken,
ofta kallat Trolldalen, är av högt naturvärde och utnyttjas flitigt för fritidsändamål, lek. m.m.
Detta område är mycket flitigt utnyttjag av förskolegrupper.

I området finns fridlysta växter, ödlor och fladdermöss samt rödlistade många svampar och
insekter. Exploatering skulle medföra att 30-40 naturvärdersträd stryker med.

Naturen öster om Henriksdalsbacken tillsammans med naturen på Svindersvikens södra sida
fram inklusive Ryssbergen bör istället vara naturreservat. Att detta område bevaras är viktigt för
att olika arter ska kunna sprida sig, vilket är väsentligt för arternas överlevnad. Att så är fallet
framgår av planbeskrivningen som säger att "Ett genomförande av planförslaget kommer att
medföra en påtagligt negativ påverkan på naturmiljön och de arter som är knutna till denna."
Det framgår vidare av planbeskrivningen att ett genomförande av planförslaget skulle medföra
en påtaglig negativ påverkan på naturmiljön och medföra negativa konsekvenser för
spridningssambanden.

Området öster om Henriksdalsbacken ingår i området för riksintresse för kulturmiljövården,
farledsmiljön i Nacka - Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet som ska visa att
skärgårdskaraktären går ändra fram till Stockholms centrala vattenrum. Tillkommande
bebyggelse skulle störa skärgårdskaraktären.



För det av Nacka kommun stödda friskvårdsprojektet "Friska Nacka" brukar Järlas orienterare
ofta placera några kontroller i området, senast kring julen 2021.

Området skulle med bebyggelse öster om Henriksdalsbacken och privatisering av området nära
husen bli mindre användbart för förskolor, rekreation, naturstudier och orientering. Området
"Trolldalen" är attraktivt som det är, anlägg inte nya stigar eller hundrastgård i området.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta yttrande finns även som http://www.nackamiljo.se/samrhenriksdalsbacken.pdf
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