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Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Sydöstra Lännersta 
2(område W) i Boo. 

 
Sammanfattning: 
 

• Minska inte på det föreslagna kulturreservatet. 
• Strandpromenaden bör lösas in och säkerställas som allmän platsmark. 
• Respektera strandskyddet och riksintresset, upphäv inte strandskyddet inom 

kulturreservatet. 
• I området förekommer flera rödlistade arter, naturvärdena är generellt mycket 

höga i hela området. 
• Gatorna behöver inte breddas så som föreslås, det får stora konsekvenser för 

bl.a. naturvärdena i området. 
• Planen bör inte genomföras i nuvarande skick. 

 
 
Inledning 
 
Naturskyddsföreningen i Nacka vidhåller i stort den kritik mot planförslaget som vi framfört 
tidigare. Utbyggnaden av Gammeluddens vårdhem är för stor. Platsen tål inte den föreslagan 
utbyggnaden. Vi delar de många kritiska slutsatser som finns i miljöredovisningen. 
 
Naturmiljö 
 
Rödlistade arter som förekommer i det blivande kulturreservatet är reliktbock, tallticka, 
vintertagging och mindre hackspett. De tre förstnämnda lever på gamla tallar och har goda 
möjligheter att finna livsmiljöer i hela planområdet, inte bara i de blivande reservaten. Mindre 
hackspett vill ha rika lövskogmiljöer med gott om klen död lövved. De lummiga 
strandområdena samt de stora och lummiga tomterna är viktiga för arten.  
Utöver dessa rödlistade arter har vi observerat ädelguldbagge (rödlistad som Nära hotad) och 
drillsnäppa(tidigare röslistad) i området. Ädelguldbaggen behöver grova lövträd med 
håligheter under larvstadiet samt blommande buskar och örter som fullbildad skalbagge. 
Drillsnäppan häckar vid steniga och grusiga skogsbeklädda stränder, gärna med inslag av 
sand, men är inte bunden till stranden under födosök utan rör sig ofta uppemot 100 m in i 
skogen. 
  
Förutom ovanstående rödlistade arter har en rad signalarter hittats i området. 
 
Inom Trollsjöns blivande naturreservat förekommer det också sällsynta arter och med stor 
sannolikhet också på de två kommunägda tomterna närmast Trollsjön. Där förekommer grova 



gamla tallar samt enstaka äldre grova granar, signalarten blåmossa förekommer i den gamla 
tallskogen. Vi undrar om dessa och andra tomter har inventerats? Vi anser att de kommunägda 
tomterna inte ska exploateras utan istället införlivas i det kommande Trollsjöns naturreservat.  
 
Vi delar helt den slutsats som finns i miljöredovisningen om att förutsättningarna för växt- 
och djurliv kommer att försämras om planen genomförs.  
 
De viktigaste områdena som bör undantas från exploatering är de två kommunala tomterna 
vid Trollsjön, tomterna vid Sieverts väg och Lännersta 1:876 och området mellan 
Djurgårdsvägen och Sieverts väg. 
 
Det borde vara ett generellt krav på lovplikt för trädfällning i planområdet.  
 
Kulturreservatet. 
 
Vi motsätter oss kraftigt att det blivande kulturreservatet minskas i omfattning. Vi kan bara 
instämma i det som sägs i miljöredovisningen om de negativa effekterna planförslaget har på 
kulturreservatet: ”De nya bostadshusen kommer att synas från fornborgens topp och från 
samtliga stigar i den västra delen av kulturreservatet och riskerar därför syftet med 
reservatet.”  
 
Strandpromenaden. 
 
Strandpromenaden var i tidigare planförslag utlagd som allmän platsmark. Istället kommer 
området nu att utgöra tomtmark belagd  med servitut  och omfattas av områdesbestämmelser. 
Vi anser att det inte är ett långsiktigt sätt att säkra denna nödvändiga del av Lännersta 
strandpromenad. Detta framkommer också i miljöredovisningen som säger: ”På sikt finns en 
risk att den undantagna delen av strandpromenaden inte blir allmäntillgänglig, eftersom 
servitutet och strandskyddet inte kan betraktas som ett tillräckligt framtida skydd.” 
Strandpromenaden bör istället lösas in som det var tänkt tidigare. 
 
Vägnätet. 
 
Vi anser inte att vägarna behöver breddas så som föreslås i planen. Det medför stora 
konsekvenser för naturmiljön. Flera stora träd kommer att tas ned och berg att kommer att 
sprängas bort vid breddningen av Djurgårdsvägen. Bl.a. kommer en ek med en omkrets på 
2,15 m och en gran med en omkrets på 1,7 m att tas ned, samt en stor sälg och det bara på en 
enda tomt! Hur många träd behöver tas ned för att bredda Djurgårdsvägen? 
 Att Nacka kommun planerar för en omfattande nedhuggning av värdefulla träd längs med 
Djurgårdsvägen finner vi mycket anmärkningsvärt! Här finns Nackas största ek och ett av de 
finaste ekbestånden i hela kommunen, att gå in och göra stora ingrepp här för att bredda 
Djurgårdsvägen anser vi vara helt oacceptabelt! Breddningen är inte heller nödvändig, i 
synnerhet om man håller tillbaka exploateringsnivån i området. Vi kan inte finna något 
underlag som talar om varför breddningen av Djurgårdsvägen är nödvändig. 
 
Vi motsätter oss förlängningen av Nytorpsvägen då det skulle innebära stora ingrepp i den 
värdefulla tallskogen med gamla och grova tallar på kommunens fastighet 1:347.   
 
Konsekvenserna av breddning av vägar och nya vägar i området borde redovisas tydligt i 
miljöredovisningen. 



 
Otydliga planhandlingar 
 
Det är svårt att få en överblick över vad som planeras i området, plankartona borde 
kompletteras med mer läsbara och tydliga kartor. Beskrivningen av naturmiljöerna, både land- 
och vattenmiljöerna, är bristfälliga. Likaså vilka konsekvenser planförslaget får. 
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