VISION FÖR SKUTVIKEN -

Som alternativ till den planerade marinan
KARTA - OMGIVNING SKUTVIKEN
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Nacka kommun har beslutat att låta en arrendator (och framtida tomträttsinnehavare) anlägga en marina i Skutviken som ligger i Skogsö naturreservat
där det tidigare låg ett mindre varv för reparation och underhåll av träbåtar.
Marinan planeras för cirka 200 båtplatser i vattnet, 100 på land samt ett
60-tal parkeringsplatser m.m. Det skall schaktas, muddras, sprängas och
fyllas ut i viken - trots att det strider mot reservatets föreskrifter.
Saltsjöbadens Naturskyddsförening har tillsammans med landskapsarkitekten Irma Hummel skissat på en alternativ vision hur platsen skulle kunna
användas i enlighet med reservatets föreskrifter och syfte. Närboende har varit
med och lämnat synpunkter.

Skogsö Naturreservat
Naturreservatet Skogsö bildades 1997 med syfte att bevara den
för friluftslivet, kulturminnesvården och naturvården värdefulla naturoch kulturmiljön. Området ingår i riksintresse för kust och skärgård och har 300 meters strandskydd.
Terrängen i Skogsö naturreservat är kuperad med skogsklädda höjdryggar som avlöses av dalstråk med öppna ängs- och hagmarker. Mot
Baggensstäket reser sig en förkastningsbrant. Skutviken ligger inom
reservatet och gränsar till Baggensstäket. Skutviken utgör ett viktigt
lekområde för fisk.
Skutviken är en grund havsvik som idag är påverkad av mänsklig
aktivitet men som ändå har stor betydelse för bl.a. fiskfaunan. De
grunda bottnarna med sin växtlighet är som ett skafferi för fiskarna
som hittar många olika slags smådjur att livnära sig på. Grunda, vegetationsklädda bottnar är viktiga lek-, rekryterings- och födosöksområden för många fiskarter.
Vassen är viktig både för fiskar och fåglar. Fiskarna och smådjuren
lockar till sig fåglar som söker föda eller vilar i de skyddade vikarna. I
Skutviken kan man se skäggdopping och sothöna som häckar i vassarna.
På skären utanför viken kan man också se storskarv. Andra sjöfåglar
här är storskrake och knipa.
Forskning visar att 40-50 % av lekområdena för gädda, abborre och
mört i Stockholms skärgård var förstörda år 2005 och 0,5-1 % förstörs
årligen. Forskarna varnar för bryggors påverkan och hur det kan leda
till djupgående förändringar av ekosystemets funktion. Genom att ta
bort flytbryggor och återställa stranden kan vassen komma tillbaka
och den naturliga miljön på sikt återställas.

Naturstig
På båda sidor om Skutviken finns områden med höga naturvärden. I visionen ingår en
naturstig där man passerar flera olika naturtyper: barrblandskog, hällmarkstallskog, ekhassellund och alsumpskog.

Vision Skutviken
Vår vision är att Skutviken skall stämma överens med naturreservatets syfte och föreskrifter. Vi vill ta bort den stora flytbryggan så att vassen kan komma tillbaka till gagn för fisken.
Träbryggan närmast berget renoveras liksom de gamla bodarna.
En ny byggnad skulle kunna innehålla lokal för scoutverksamhet, konstnärsateljéer, utställningar (kanske i samarbete
med museet Hamn) eller liknande. En bod kan inredas till
bastu och en badstege placeras vid bryggan. En ny brygga
kan byggas för segelskutor, till minne av när viken användes
för segelskutor som låg och väntade på rätt vind.Vi ser gärna
kanotuthyrning och kanske även segeljollar.

Soffor ställs ut. Vindskydd och kanske
en grillplats. Lek redskap av trä.
En tavla som berättar om reservatet.

En svagt sluttande äng anläggs
för midsommarfirande etc.

Sluttningen ner till viken återskapas.
Ett utegym placeras högre upp i backen
där där stigen till Fisksätra ansluter.
Illustration: Ingela Almgren
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NY, BRED BRYGGA LÄNGS MED VATTNET.
VINKELRÄT BRYGGA FÖR SEGELJOLLAR
LÄMPLIG PLATS FÖR METE ETC.

LÄNGRE BRYGGA FÖR SEGELSKUTOR

ALSUMPSKOG
VASS, STRAND / GRUND
HAVSVIK

BRYGGA TAS BORT,
MARK ÅTERSTÄLLS
OCH VASS KAN ÅTER
BREDA UT SIG.

BEFINTLIGA BYGGNADER RENOVERAS OM MÖJLIGT.
BYGGS OM TILL LOKALER FÖR T.EX. SMÅBÅTSSNICKERI FÖR BARN OCH UNGDOM,
KANOTUTHYRNING, FÖRRÅD, BASTU.
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UPPDRAGNINGSPLATS
FÖR BÅTTRAILERS.

NY BYGGNAD SOM KAN ANVÄNDAS FÖR
UTSTÄLLNINGAR, KONSTNÄRSATELJÉ, UNDERVISNING, SCOUTVERKSAMHET ELLER LIKNANDE.
NATURSTIG FÖR BARN OCH
VUXNA DÄR DE KAN UPPTÄCKA
OLIKA SAKER I NATUREN.

MOT FISKSÄTRA
ETT FÅTAL PARKERINGSPLATSER FÖR NYTTOFORDON.

BARRSKOG
SVAGT SLUTTANDE ÄNG,
VALBORGS- OCH MIDSOMMARFIRANDE ETC.

MARK NEDAN VÄG ÅTERFYLLS
OCH KULLE ÅTERSKAPAS.
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HÄLLMARKSTALLSKOG
Kartor[GH1] Arkitekt Erik Lundqvist

Saltsjöbadens Naturskyddsförening
och Skogsö naturreservat med Skutviken
Saltsjöbadens Naturskyddsförening, har varit engagerad under cirka
tjugofem års tid för Skogsö naturreservat. Först arbetade vi för
dess bildande bl.a. genom att utarbeta en skötselplan (https://www.
nacka.se/4968d5/globalassets/boende-miljo/dokument/park-natur/naturreservat/foreskrifter/skogso.pdf) som kommunen antog med liten
redigering och som fortfarande gäller. Reservatet bildades 1997.
Därefter deltog föreningen i den praktiska skötseln såsom att röja
bort sly i ekbackar. Föreningen arrangerar regelbundet guidade turer i reservatet. Under de senaste åren har föreningen arbetat aktivt
mot planerna att anlägga en marina i reservatet då det strider mot
reservatet syfte och föreskrifter.
Vi har kontaktat och bjudit in politiker och tjänstemän att besöka reservatet, ordnat manifestationer, samt sist men inte minst
överklagat de beslut som fattats (https://saltsjobaden.naturskyddsforeningen.se/). Vi har samarbetat med andra organisationer och
närboende. Marinan har inte börjat anläggas än.
Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd
vann i Mark- och Miljödomstolen i september 2019. Den strandskyddsdispens som kommunen och Länsstyrelsen beviljat för hamnplan, båthallar och väg i Skutviken upphävs.

Saltsjöbaden

Bli medlem i Naturskyddsföreningen!
SMS:a ”MEDLEM” till 729 00 så skickar
vi ett inbetalningskort.

