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Remissvar avseende tredje samrådsförslaget till bildande av
Skarpnäs naturreservat

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissunderlaget för ovan nämnda reservatsförslag och vill
framföra följande:

Vi tillstyrker bildandet av ett naturreservat här, dock har vi synpunkter på
gränsdragningen.

Namnfrågan

Vi föreslår att reservatet får namnet "Orminge naturreservat".

Skarpnäs är ett namn som i praktiken inte går att lokalisera, det förekommer i praktiken bara
som fastighetsbecteckning på ett antal fastigheter med mycket få boende och är inte utsatt på
någon vanlig karta. Det finns en detaljerad karta över området upprättad av orienterare i Järla
och Ravinen med visst ekonomiskt stöd från kommunen, kartan heter helt naturligt
"Ormingebladet".

Skarpnäs har en historia, man avsåg länge att anlägga en Skarpnäs villastad. När bebyggelsen till
sist kom till stånd blev det huvudsakligen flerbostadshus och man valde, vad vi förstår för att
undvika förväxling med Skarpnäck, namnet "Orminge" istället för "Skarpnäs" på den nya



bebyggelsen.

Namnet Orminge har också en historia och är taget efter den huvuddel av ön Värmdö där platsen
ligger, Ormingelandet. Övriga huvuddelar av ön heter Farstalandet (söder om Gustavsberg),
Värmdölandet (öster om Ålstäket) och Fågelbrolandet (söder om Strömma kanal).

Detta naturreservat blir ett av Nackas större, att jämföra med Nackareservatet, Nyckelviken och
Velamsund. Troligen vet de flesta Storstockholmare var de tre existerande större reservaten
ligger medan en mycket liten andel av dessa kan placera Skarpnäs, däremot vet de troligen var
Orminge ligger.

Vid sökning på Skarpnäs i Wikipedia anges att det endast finns två Skarpnäs, det ena ligger på
ön Vårdö i Ålands skärgård, det andra på Iniö i Åbolands skärgård.

Namnet "Skarpnäs naturreservat" skulle kunna ge upphov till många missförstånd, förväxling
med Skarpnäck, och osäkerhet om var området ligger.

Vår slutsats är att det är att föredra att ge det nya reservatet namnet "Orminge naturreservat".

Reservatets avgränsning

Vi anser att det är synnerligen viktigt att orådet nära Vitträsk (Trollsjön), i remissen om
Kummelberget kallat område B, istället ingår i reservatet då det är en nyckelbiotop och är
strandskyddat. Vi är glada för att områden i Kummelbergsremissen kallade G och I fört till
reservatet. Det strandskyddade området mot Krokträsken är viktigt att bevara, där har nyligen
hörts kattuggla och även bl.a. stenknäck, mindre och större hackspett. Område C är av stor
betydelse för friluftslivet, scouter, frskolebarn och hundägare frekventerar området. Därför anser
vi att område C ska ingå i naturreservatet liksom områden D, E och L.

Det föreslagna utvidgningen av industriområdet i nordväst, område L och delar av D och E,
strider mot gällande översiktsplan, området ska istället ingå i översiktsplanens grönområde N6
och nu bli en del av reservatet.

Vidare anser vi att reservatet bör gå hela vägen fram till Hamndalsvägen (både mellan
Hasseludden 1:79 och 1:80 samt öster om den senare) vilket det gjort i alla tidigare förslag.
Norra delen av Myrsjön bör ingå i reservatet i likhet med alla tidigare förslag.

Naturområdet kallat "Vargskogen" mellan Bäcktorpsvägen, Lövdalsvägen, Vintervägen och
Björnstigen bör göras till naturreservat och med fördel ingå i detta reservat.

För reservatets besökare är det västentligt att lätt kunna komma till och från bl.a. busshållplatser
och parkeringsplatser i Kummelberget och Telegrafberget. Utvidgningen av industriområdet får
inte hindra detta. Vid Murarvägen finns risk för att nuvarande passage blokeras om område C
blir industri eller att gående ut mot reservatet hamnar i ett kärr. En framkomlig väg måste säkras.
Mellan bergsområdet, i Kummelbergsplanen kallat I, och Stenhuggarvägen finns idag en
öppning där kommunens Skarpnäs 1:83 på pappret utgör en sådan förbindelse mellan
industrierna på Skarpnäs 8:4 och 8:26. Undertecknad försökte utnyttja denna korridor för att nå
en av Friska Nackas kontrollet på berget, vilket visade sig synnerligen svårt. Om område J tas i
anspråk till industriområdet måste kommunen tillse att det finns ett fungerande gångbart stråk
mellan berget och Stenhuggarvägen.



På flera ställen i anslutning till Kummelbergets industriområde har industrierna brett ut sig
utanför sitt område och in på den kommunala mark som nu föreslås bli naturreservat. Vi anser
att kommunen måste se till att industrierna håller sig till sin mark och i möjligaste mån
återställer marken till utsprungligt skick samt att kommunen måste beivra missbruk av
kommunens mark, blivande reservatsmark.

Stenkross

En stor stenkross planeras i Kummelbergets industriområde centralt i det planerade
naturreservatet. Det kan innebära stora bullerstörningar i stor del av reservatet, dels fråpn
krossen men även från de mycket omfattande tunga trasporterna med massor som genereras på
Skarpövägen. Denna mycket störande verksamhet bör definitivt inte få komma till stånd.

Skötselplan

Det är viktigt att Booleden söder om Myrsjön upprustas till en sådan standard att den är
framkomlig för gående. Idag är den på vissa platser endast framkomlig för klättrare. Det vore
lämpligt att Booleden går utefter Myrsjön på en nyanlagd träbro istället för att som nu gå på
Skarpövägens vägbank utanför räcket. En bro över bäcken från Sarvträck behövs.

Det mycket stora (ca 1 km långt, 500 m brett) icke inhägnade hundrastområdet är mycket
olämpligt och bör därför utgå. Ett sådanst skulle sannolikt leda till att hundar jagar och dödar
rådjur och andra djur, jagar gående, jagar orienterare etc. De två inhägnade områdena mellan
"Volten" och Skarpövägen räcker som hundrastområden, i överigt bör kopplingstvång gälla,
vilket är normalt i naturreserrvat.

I sektionen "Anordningar för frilustsliv" står på ett ställe "Ormingevägen", ska vara
"Ormingeringen".

Utställningen

Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt och nonchalant mot allmänheten att man inte
ställt ut detta reservatsförslag i nämaste bibliotek, Orminge bibliotek. Det första
samrådsförslaget för detta reservat (med svarstid till 1999-12-10) ställdes givetvis ut även på
Orminge bibliotek. Alla detaljplaneförslag och alla tidigare reservatsförslag har alltid brukat
ställas ut på närmaste bibliotek, dock ej andra samråd om detta reservat (med svarstid till
2014-09-14).

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman



Detta yttrande finns på webben som http://www.nackamiljo.se/skarpnas3.html
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