Hej!
Naturskyddsföreningen i Nacka nominerar Nackamoderaterna till Svenska Greenwash-priset
2022. Moderaterna styr Nacka kommun tillsammans med övriga allianspartier och de
vilseleder återkommande allmänheten om sitt miljöarbete som i följande exempel gällande
exploatering av grönområden, naturskydd och koldioxidbudget.

Vilseledande om exploatering av värdefull naturmark
En enkät utförd av Nacka kommun 2021 visade att 6 av 10 känner oro inför den pågående
stadsutvecklingen i centrala Nacka och att grönområden kommer försvinna när Nacka stad
byggs. När kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) fick frågor om detta i Nacka
Värmdö Posten 20 april 2021 svarade han: ”Det finns en oro för att vi ska nagga
grönområdena i kanten, och det ska vi inte”. ”Vissa träd kommer att huggas ned, men det
kommer att planteras nya”.
Det verkliga förhållandet är att bara i Ryssbergen försvinner 5 hektar naturmark varav större
delen består av gammal tallskog, med naturvärdesklass 1 och 2. Tusentals träd kommer
huggas ned varav ett hundratal är naturvärdesträd. Ryssbergen är en gammelskog, ett
Tyresta nationalpark i miniatyr enligt Skogsstyrelsen. Samtliga naturvärdesinventeringar
gjorda mellan 2008–2017 avråder från exploatering eftersom skogen behöver sitt nuvarande
omfång för att bibehålla sin höga biologiska mångfald och fortsätta bidra med
ekosystemtjänster av högsta värde. Lägg därtill exploateringsplaner för flera andra
grönområden med höga naturvärden och ytterligare tusentals träd försvinner. I gengäld
planerar Nacka kommun att under två års tid plantera ut 127 träd över hela Nacka(!)
Nackamoderaterna marknadsför sig som “en grön höger” och deras slogan “halva Nacka
grönt” är till intet förpliktigande och begränsar inte hur mycket eller var de kan bygga,
eftersom det är så långt kvar tills mindre än halva Nacka är grönt och den gör ingen skillnad
på om det är oersättlig gammelskog eller kalhyggen som exploateras (Nackabladet-nr-4FINAL.pdf(nackamoderaterna.se).

Vilseledande om naturskydd
I samband med exploateringen av Ryssbergen på 5 hektar inrättas även ett naturreservat i
Ryssbergen på 13,8 hektar, som skyddar 44% av Ryssbergens totala yta på 30 hektar.
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att exploateringsområdet bör ingå i det planerade
naturreservatet.
Moderata politiker har dock återkommande kommunicerat ut till allmänheten att
Ryssbergens naturreservat ska omfatta 83% eller större delen av Ryssbergen, när det i
själva verket endast omfattar 44%. Richard Wendt (M), ordförande i Natur- och
trafiknämnden, uttalade sig i 22 februari “Nackabladet” som distribueras ut till alla Nackabor
tillsammans med Nacka Värmdö Posten, att naturreservatet omfattar 83%.
I tidningen Mitt i Nacka Värmdö 19 mars 2022 säger Peter Zethraeus (M), ordförande i Miljöoch stadsbyggnadsnämnden att resterande 83 % av Ryssbergen ”skyddas” som

”naturreservat och naturmark”. Fel igen, med en kommande detaljplan för Trafikplats
Kvarnholmens verksamhetsområde minskar Ryssbergens yta ytterligare. Zethraeus
beskriver i samma inlägg exploateringen som en räddningsaktion(!) och menar att
exploateringen är en förutsättning för att bilda naturreservatet.

Vilseledande koldioxidbudget
Nacka kommun har nyligen tagit fram en lokal koldioxidbudget för kommunens territoriella
utsläpp. Allianspartierna med Moderaterna i spetsen använder den för att framstå som bättre
än vad man är istället för att kommunicera allvaret i den höga utsläppsminskningstakt som
krävs och aktivt arbeta med att minska utsläppen inom kommunen.
På Nacka kommuns webbplats uppger kommunen att Nackabornas utsläpp uppgår till 2,1
ton koldioxid per person ”vilket är nära hälften av vad en genomsnittlig svensk genererar i
utsläpp”. I en debattartikel i Nacka Värmdö Posten 8 februari går Alliansen ett steg längre
och påstår att ”de faktiska utsläppen från Nacka är 0,9 ton per person”. I den rapport som
kommunen hämtar sina uppgifter ifrån framgår ”att 2,1 ton koldioxid per person inte ska
förväxlas med konsumtionsbaserade utsläpp per person”, vilket är precis det som
kommunen gör på webbplatsen. I rapporten står också ”vi bedömer att Nacka kommuns
beräknade flygutsläpp i rapporten är underskattade”. Dessutom innehåller koldioxidbudgeten
inga andra växthusgaser, vilket gör att utsläppen framstår som mindre än vad de faktiskt är.

Vilseledande som politisk strategi
Nacka kommun har under ledning av Moderaterna och övriga allianspartier sedan tidigare
en tvivelaktig informationshantering när det gäller klimat -och miljöarbete. 2019 utsågs
Nacka kommun till vinnare av utmärkelsen Miljöbästa kommun i kategorin ”Storstäder och
storstadsnära kommuner”, som delas ut av Aktuell Hållbarhet, men blev anklagade för
förskönande svar och fusk i Expressen. Den dåvarande hållbarhetsstrategen sa upp sig och
menade att Nacka kommun ägnade sig åt greenwashing. Allianspartierna med Moderaterna
i spetsen hänvisade sedan, enligt oppositionspolitiker, till utmärkelsen och menade att
tillräckligt gjordes inom miljöarbetet inom kommunen eftersom man redan var miljöbästa
kommun.
Med en hotad biologisk mångfald och klimatnödläge, spelar ansvariga politikers arbete i våra
kommuner en enormt viktig roll. Det krävs en öppen, rak och ärlig kommunikation om vad
som görs och om vad som behövs göras. Vi hoppas med denna nominering att
Nackamoderaterna kommer till insikt om detta.
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Mer info om Ryssbergen finns på:
www.raddaryssbergen.org
Nacka kommuns websida

Frodig vegetation i den mest tillgängliga delen av Ryssbergen
som planeras att exploateras.

Aktiviteter i Ryssbergen, gammelskog med oersättliga naturvärden.

