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Medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till naturreservat

Sammanfattning
Gör Lillängsskogen, den sista tillgängliga naturupplevelsen av hög kvalitet i centrala 
Nacka, till naturreservat. 

Motivering
Lillängsskogen är en del av Sicklaön 40:14, belägen mellan Lillängsvägen, Fjällstigen, 
Stationsvägen och Saltsjöbanan. Lillängsskogen är det sista kvarvarande naturområde 
som är tillgängligt och av hög kvalitet och som finns kvar i den del av centrala Nacka som 
begränsas av Värmdöleden, Saltsjöbadsleden och Järla sjö. Skogen har stora naturvärden
och utnyttjas flitigt för rekreation av gemene man, men ännu flitigare i pedagogiskt syfte av
skolor och förskolor i centrala Nacka. Skogen är också av stor betydelse i länets gröna 
infrastruktur då det är en viktig värdekärna för nord/sydlig spridning av arter knutna till ek 
och gammeltall. Lillängsskogen är en tätortsnära skog som erbjuder viktiga 
ekosystemtjänster för centrala Nacka.

Skogen har vid minst fyra tillfällen under de senaste 30 åren varit hotad av exploatering. 
Vid varje tillfälle har medborgare räddat skogen genom att väcka opinion för skogens 
bevarande. När centrala Nacka förtätas och antal innevånare och skolbarn ökar får 
skogens betydelse för rekreation, pedagogik, klimat och artspridning ännu större betydelse
och det är därför av största vikt att denna sista värdefulla skog i centrala Nacka görs till 
naturreservat och därmed skyddas från ännu en exploateringsplan.

Utveckling av motiveringen

Tillgodose behov av områden för friluftslivet
Bland skälen för att bilda naturreservat som anges i miljöbalken nämns att området ska 
"tillgodose behov av områden för friluftslivet". Lillängsskogen är liten, men på grund av sitt 
läge och sin topografi kan man vistas i stora delar av skogen utan att uppleva något annat 
än natur. Vare sig omgivande bebyggelse eller trafikbuller syns eller hörs från stora delar 
av skogen på grund av den täta buskvegetationen, den småskaliga bebyggelsen i 
omgivningen och det syn- och bulleravgränsande berget i skogens norra del. Skogen 
ligger  centralt placerad med mindre än 300 meter till kommande Nacka stad och väl 
upptrampade stigar utan alltför brant lutning gör skogen tillgänglig för nästan alla. En 
handikappanpassad gångstig ger även rullstolsbundna tillgång till naturupplevelsen. För 
många äldre och handikappade i centrala Nacka är Lillängsskogen det enda naturområde 
som erbjuder bostadsnära tillgång till ett friluftsliv med naturupplevelser och hög kvalitet. 
Lillängsskogen är i detta avseende unik i centrala Nacka.



På grund av sina stora naturvärden och närheten till ett flertal skolor och förskolor är 
skogen också ett populärt utflyktsmål för traktens skolbarn. Så gott som dagligen besöks 
skogen av barngrupper för lek, naturupplevelser och undervisning. Barn får undervisning i 
naturlära, man sätter upp fågelholkar, man lämnar äppelskrutt, bananskal och annat för att
studera biologisk nedbrytning över tid, man plockar blåbär att äta och höstlöv för pyssel i 
skolan och man studerar växt och djurliv. Det är också vanligt förekommande att 
barngrupper äter mellanmål och matsäck i skogen.

För vissa skolor finns det närmare grönområden, t.ex. Järlaskolan har närmare till 
grönområdet på Järlahöjden. Men eftersom grönområdet på Järlahöjden är så nedslitet 
saknar det naturvärden och man väljer att gå till den väl bevarade Lillängsskogen istället. 
Det är lite längre, men erbjuder upplevelser som man inte kan få någon annan stans i 
närheten av dessa centralt belägna skolor. 

Det finns även några andra grönområden inom området, men de är alla för små, för 
nedslitna eller för bullerutsatta för att ge någon naturupplevelse som kan sägas bidra till ett
friluftsliv. I Lillängen, vid Järlasjöns norra strand i anslutning till Ättestupsvägen, finns 
ytterligare ett skogsområde som ger en naturupplevelse, men området är mycket brant 
och kräver god fysik för att ta sig in i. Detta område är på grund av sina höga stupande 
klippor direkt olämpligt att vistas i för barn. 

Förutom de topografiska förutsättningarna som gör Lillängsskogen tillgänglig för alla är 
Lillängsskogen också det enda naturområde i centrala Nacka som inte gränsar till några 
privata tomter, eller som ligger avskiljt bakom en motorled. Man kan därför komma in i 
skogen från alla väderstreck, utom från söder, där Saltsjöbanan ligger. Friluftslivet i skogen
riskerar inte att störa några omkringliggande fastigheter och det innebär inte något som 
helst insyn till privata tomter.

Lillängsskogen är därför det enda kvarvarande området i centrala Nacka som tillgodoser 
behovet av lokalt friluftsliv enligt miljöbalken och är därför skyddsvärt.

Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Miljöbalken anger även att naturreservat är till för att "vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer". I den naturvärdesinventering som gjordes inför projektet Lillängens förskola 
konstateras att det i delar av Lillängsskogen finns höga naturvärden och rödlistade och 
fridlysta arter. Naturvärdesinventeringen konstaterar angående Lillängsskogen att "En 
exploatering av området bedöms att på sikt kunna ge kumulativa negativa effekter på den 
lokala naturmiljön, det vill säga att effekterna successivt kan komma att öka av varje 
enskild förtätning i Nacka och därmed sammantaget leda till större negativa konsekvenser 
för naturmiljön och den biologiska mångfalden, då naturmark försvinner.  

Områdets naturvärden är sammankopplat med områdets rekreationsvärden och 
pedagogiska värden. Vid en exploatering kommer även dessa värden att på sikt gå helt 
förlorade. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv blir det allt svårare att inom närområdet i 
urbana miljöer finna områden där barn kan uppleva skogsmiljö. 

Sammantagen bedöms planförslaget att ha märkbart negativa konsekvenser på 
naturmiljön och även för andra värden (rekreation och pedagogik) som är starkt 
sammankopplade med naturvärden. En exploatering bör undvikas."



Nacka kommun har också låtit göra en inventering av grönstruktur i centrala Nacka inför 
stadsbyggnationen. I den inventeringen pekas Lillängsskogen ut som "Särskilt viktig 
befintlig grönstruktur, bevarandevärd". Det framgår tydligt av analysens kartor att 
Lillängsskogen och Ättestupsberget är de enda områden som ger skogskänsla inom 
centrala Nacka. 

Vidare står det i Nacka kommuns översiktsplan att "Bostadsnära natur av hög kvalitet bör 
vara tillgänglig för alla oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning, socioekonomisk status
och ålder" och att "För att uppleva ostördhet och få möjlighet till återhämtning bör 
människor ha tillgång till bostadsnära utemiljöer utan störande buller" samt att "Forskning 
har visat att de flesta människor inte vill gå längre än 300 meter till ett grönområde om de 
ska använda det ofta

Lillängsskogen är den enda naturmiljö som uppfyller kraven i översiktsplanen för centrala 
Nacka. Kommunens egna analyser slår klart och tydligt fast att Lillängsskogen är en 
värdefull naturmiljö som är värd att vårda och bevara.

Bevara biologisk mångfald
Att bevara biologisk mångfald är ytterligare ett skäl att inrätta naturreservat enligt 
miljöbalken. Även detta skäl är tillämpligt på Lillängsskogen. I den för Nacka kommun 
utförda "Spridningsanalys Sicklaön" från 2014 konstateras att Lillängsskogen är en viktig 
värdekärna för nord/sydlig spridning av arter knutna till ädellövträd (ek) och gamla tallar. 

I Stockholms län försvåras nord/sydlig artspridning av två stora naturliga barriärer, Mälaren
och Östersjön. Med sin placering mitt emellan dessa barriärer är därför Sicklaön extra 
viktig för den biologiska mångfalden i länet. Små väl bevarade naturområden kallas i detta 
sammanhang för värdekärnor, och det är av största vikt att de befintliga värdekärnorna 
vårdas och bevaras, speciellt när omliggande grönstruktur försvinner genom förtätning. 
Det räcker inte att bevara enstaka träd, för en långsiktig biologisk mångfald måste 
värdekärnor kunna föryngras genom att nya träd tillåts etablera sig och bli gamla. 
Lillängsskogen är en värdekärna och bör för den biologiska mångfaldens skull skyddas.

Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
Ett naturreservat kan enligt miljöbalken bildas för att "skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer". De återkommande exploateringsplanerna för Lillängsskogen visar 
att det över tid har funnits ett hot mot denna naturmiljö. Även om de nu aktuella planerna 
på en stor förskola läggs ner och nuvarande generation kommer överens om att bevara 
skogen så talar historien för att nya exploatieringsplaner kan komma att hota skogens 
naturvärden i framtiden. Lillängsskogen bör av detta skäl skyddas genom 
reservatsbildning.

Följ uppsatta mål och analyser
Nacka kommun har låtit ta fram en lång rad analyser, rapporter, underlag och program 
som gång på gång betonar vikten av tillgång till bostadsnära och tillgängliga 
naturupplevelser (kallas ibland också för närnatur, tätortsnära natur etc.). Dessa rapporter 
betonar speciellt barnens behov av närnatur och understryker att en naturupplevelse inte 
kan ersättas av andra angenäma upplevelser i andra typer av grönområden, t.ex. 
stadsparker. Även Boverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer



fram till samma slutsatser. Tillgången till bostadsnära naturupplevelser av hög kvalitet är 
så viktig att Nacka kommun skrivit in detta mål i översiktsplanen. Lillängsskogen är den 
sista tillgängliga naturupplevelsen av hög kvalitet i centra Nacka och det är därför endast 
genom att vårda och skydda denna skog som kommunen kan uppfylla sina egna mål samt
följa rekommendationerna i kommunens egna analyser och rapporter samt 
rekommendationer i statliga underlag och rapporter.

Kommunens egna rapporter och analyser betonar också gång på gång att de nord/sydliga 
spridningsvägarna för arter knutna till ek och gammal tall endast kan bibehållas om 
befintliga värdekärnor i den gröna infrastrukturen skyddas och vårdas. Åter igen pekas 
Lillängsskogen ut som en avgörande värdekärna i den gröna infrastrukturen och det är 
endast genom att skydda och vårda denna och intilliggande skogar som 
spridningsvägarna kan bibehållas.

Utnyttja Lillängsskogens ekosystemtjänster
Tätortsnära naturområden erbjuder värdefulla ekosystemtjänster utan någon kostnad alls. 
De ekosystemtjänster som Lillängsskogen erbjuder är bland andra rekreation för 
människor, kunskap för barn, positiva effekter för folkhälsan, artrikedom och biologisk 
mångfald, spridningssamband, luftrening, jämnare temperatur i närområdet, bindning av 
koldioxid, tillvaratagande av dagvatten, minskad risk för översvämning, buffert mot 
extremväder, skydd mot erosion, ökad pollinering mm. Genom att skydda Lillängsskogen 
säkerställer man att centrala Nacka får tillgång till de ekosystemtjänster som skogen 
levererar.

Ekonomiska faktorer
Vid en exploatering av Lillängsskogen uppnås kortsiktiga ekonomiska vinster i form av 
markförsäljning. De långsiktiga ekonomiska vinsterna med att skydda skogen är dock 
betydligt större. Till att börja med slipper man anlägga lika mycket dyr parkmark på andra 
ställen i centrala Nacka för att uppnå målen i grönstrukturprogram och översiktsplan. 
Lillängsskogen står där redan idag som en etablerad grönyta och kostar ingenting att 
anlägga. 

Det finns idag också modeller för att räkna ut ekonomiska värden som naturmark ger i 
form av så kallade ekosystemtjänster. Dessa tjänster handlar både om rekreation för 
människor och bevarande av artrikedom, men också om rening av luft, lagring av 
koldioxid, nedkylning av luften i urbana miljöer och tillvaratagande av dagvatten. 
Kostnaden för att ersätta dessa tjänster som en tätortsnära skog erbjuder är höga. Det 
handlar bland annat av återplanering av träd på andra ställen, ökade kostnader för 
ventilation av förorenad luft, kylning av luft och lokalt omhändertagande av dagvatten. Att 
skydda och bevara den tätortsnära Lillängsskogen ger därför en stor långsiktig ekonomisk 
vinst.

Förslaget är okontroversiellt
Det finns en stark opinion för att bevara Lillängsskogen. Kommunen äger marken. Det 
finns inga intilliggande privata tomter. Samtliga fastighetsägare i närområdet är för 
skogens bevarande. Förslaget är därför helt fritt från kontroverser och man riskerar inte att
stöta på motstånd från markägare, grannar, medborgare eller andra lokala intressenter. Ett
antagande av förslaget kommer att uppfattas som rakt igenom positivt och anseendet hos 
dem som fattar beslutet om att göra Lillängsskogen till naturreservat kommer att stärkas.



Källor och övriga underlag
Nacka Kommun - Översiktsplan
http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/oplan18/oversiktsplan-hogupplost.pdf

Nacka kommun - Grönstrukturprogram
http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/planer_program/gronprogram.pdf

Nacka kommun - Naturvärdesinventering Lillängsskogen
https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Lill%C3%A4ngens%20f
%C3%B6rskola/Samr%C3%A5d/Underlag%20Naturv%C3%A4rdesinventering.pdf

Nacka kommun - Spridningsanalys Sicklaön
http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Ensp%C3%A4nnarv
%C3%A4gen/Granskning/Underlag%20Spridningsanalys.pdf

Nacka kommun – Grönstruktur Nacka stad, Bilaga C Underlag analyser
http://infobank.nacka.se/Handlingar/Tekniska_namnden/2015_NTN/
20150414/08_C_Bilaga1_Underlag_analyser_150330.pdf

Nacka kommun - GRÖNSTRUKTUR NACKA STAD - Underlag till Strukturplan för 
Nacka stad  2015-03-30
http://infobank.nacka.se/Handlingar/Tekniska_namnden/2015_NTN/
20150414/08_B_Rapport_Gr%C3%B6nstruktur_nacka_stad_20150330.pdf

Nacka kommun - Ekotjänster i Nacka stad, slutrapport
http://infobank.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//
2015/2015-05-26/05_Slutrapport_Ekotj%C3%A4nster_i_Staden/05c_Slutrapport_Ekotj
%C3%A4nster_i_Nacka_stad.pdf

Länsstyrelsen Stockholm - Förslag till grön infrastruktur - handlingsplan för 
Stockholms län
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd933a55/1526903019168/
Rapport%202018-1%20F%C3%B6rslag%20till%20gr%C3%B6n%20infrastruktur
%20regional%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20Stockholms%20l%C3%A4n.pdf

Länsstyrelsen Stockholm - Aldrig långt till naturen: Skydd av tätortsnära natur i 
Stockholmsregionen 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:851850/FULLTEXT01.pdf

Skogsstyrelsen - En analys av styrmedel för skogens sociala värden 
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ny-rapport-exploatering-hot-mot-stadsnara-
skogar/

Naturvårdsverket - Ekosystemtjänster
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Ekosystemtjanster/

Boverket – Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/
ekosystemtjanster/
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Förslaget framförs av
Förnamn Efternamn, telefonnummer, epost
Kalle Karlsson, 070-1234567, kalle@karlsson.se (exempel)
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