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Yttrande angående överklagan av naturreservat Skuruparken, dnr M/2016/01548/Me. 

 

Naturskyddsföreningen i Nacka vill med denna skrivelse framföra några synpunkter 

angående den mycket långdragna processen med Skuruparkens naturreservat.  

Vi ställer oss helt bakom Skuruparkens vänners yttrande i ärendet och vi har alltid varit 

positiva till att inrätta ett naturreservat i Skuruparken. Vi vill här passa på att framföra några 

för oss mycket viktiga synpunkter som vi hoppas att regeringen väger in i sitt beslut. 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets värden för kulturhistoria, 

rekreation och biologisk mångfald.  

När det gäller biologisk mångfald är värdena till stor del knutna till de gamla ädellövträden, 

framförallt ek, men även gamla tallar utgör en viktig miljö för flera arter. Ekarna och tallarna 

behöver stå mer eller mindre öppet och solexponerat för att kunna hysa den biologiska 

mångfald som är kopplad till dessa träd. Eftersom ingen skötsel har skett i Skuruparken 

sedan 1970-talet har landskapet växt igen allt mer och det hotar de biologiska värden man 

säger sig vilja skydda med naturreservatet. Vad som nu behövs är att naturreservatet vinner 

laga kraft och att naturvårdande skötsel kommer igång. Detta går också hand i hand med att 

återställa det gamla kulturlandskapet.  

Vi vill också påpeka att död ved, som är så viktig för den biologiska mångfalden, plockas bort 

och tas om hand som brännved av stugägare i området. Detta är ett klart brott mot 

naturreservatets föreskrifter. Detta uppmärksammas också i Skuruparken Flora och Fauna 

(Pro Natura, Tomas Fasth, 2007, underlag inför naturrservatsbildandet) där det står att: 

”Andra vedlevande tallarter i död ved har det svårare då fallna träd tas tillvara av 

vedeldare.” 

Det förekommer även bilkörning i parken och vi vill också påtala problemen med orenat 

BDT-vatten som släpps ut från stugorna vilket kan påverka markförhållandena för växter och 

svampar. Inte minst många mykhorrizasvampar är känsliga för ökad näring i marken. BDT-

vattnet kan givetvis innehålla olika kemikalier också som kan ge ytterligare negativ påverkan 

på miljön. 

Vi vill också framföra att stugorna har en negativ inverkan på rekreationsvärdet i 

Skuruparken. Detta har också uttryckts av många olika remissinstanser under hela 

naturreservatsprocessen. Sicklaön kommer att få många nya invånare i framtiden när Nacka 
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stad växer fram och många grönområden kommer då att bebyggas.  Vi kommer att få fler 

invånare samtidigt som den tillgängliga grönytan minskar. Områden som Skuruparken blir då 

ännu viktigare för rekreation och avkoppling. Med så många stugor i Skuruparken där man i 

flera fall också privatiserar mark kan man idag inte röra sig fritt i området. Allmänintresset av 

att ha Skuruparken som ett rekreationsområde tillgängligt för alla borde väga tyngre än 

markägarens och de enskilda stugägarnas intressen. 

Vi anser att det är av yttersta vikt att den redan alltför långa reservatsprocessen kommer till 

ett avslut och att reservatet vinner laga kraft. Skuruparkens naturvärden tål inte ytterligare 

handläggning av ärendet.  
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