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Till kommunstyrelsens ledamöter                                                                          
inför möte 29 mars 2021 
 

Stoppa planerna på sportanläggning i Ramsmora! 
 

Politiker och tjänstemän på Nacka kommun har upprepade gånger hänvisat till, att Ramsmora 
naturområde mellan Rensättra och Velamsund ska skyddas som naturreservat. Området har 
legat med i Nacka-Värmdökilen alltsedan man började tala om gröna kilar. Det ligger med i 
RUFS framtidsplan och det ligger med i Nackas översiktsplan Hållbar framtid.                                            
I översiktsplanen sägs under rubriken N 10 Velamsund/ Ramsmora "De västra delarna 
(Ramsmora) ligger utanför reservatet, (Velamsund menas) men är en spridningskorridor och 
viktig del av den gröna kilen och bör därför i huvudsak behållas som natur." 
 
Hur går samhällsplaneringen egentligen till i Nacka? Hur kommer sig detta lappkast i 
planeringen? Hur är det över huvud taget möjligt att föreslå att ett av våra tystaste och mest 
rofyllda naturområden, ett kulturhistoriskt och biologiskt värdefullt mosaiklandskap plötsligt 
ska plansprängas, fyllas upp och täckas med konstgräs och asfalt? 
Ett robust samhällsbyggande och en hållbar planering är långsiktig. Förslaget med stor 
sportanläggning i naturområdet är oseriöst och kortsiktigt, inte förankrat i verkligheten, inte 
genomtänkt och underbyggt. Ni kan inte på allvar mena att det ska bli verklighet?  
 
Det är anmärkningsvärt, att det enda beslutsunderlag (tjänsteskrivelse 2021-03-09) kommun-
styrelsen har att fatta beslut på inte innehåller ett enda ord om områdets naturvärden eller de 
kulturmiljöhistoriska värdena. Inte ett ord om att det finns områden i Ramsmora som omfattas 
av det generella biotopskyddet och som kräver dispens från länsstyrelsen. I tjänsteskrivelsen 
står att Natur- och trafiknämnden, NTN, inte berörs av detta ärende. Vi förstår inte att NTN inte 
anses berörd av ärendet, då påverkan på såväl trafik som naturmark är mycket stor. Betyder 
det att kommunens kompetens i natur- och trafikfrågor inte blir inkopplade? 
 

       
Stockholms 10 gröna kilar.                             Nacka-Värmdökilen och Tyrestakilen. 

 
Området har höga naturvärden med flera rödlistade arter 
 

Området utgörs av ett småskaligt mosaiklandskap av ett flertal olika naturtyper som ängs- och 
hagmarker, brynmiljöer, torrbackar och olika skogsmiljöer. Mosaiklandskapet ger en stor 
variation av livsmiljöer och skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Nacka kommun 
har under 2016 låtit inventera området i syfte att göra en skötselplan. Under inventeringen 
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påträffades bl.a. den rödlistade mindre bastardsvärmaren (Nära hotad). Bastardsvärmare är en 
grupp fjärilar som är bra indikatorer på blomrika ängs- och hagmarker med stor artrikedom. 
Sådana marker är en brist i Nacka kommun. I övrigt påträffades under inventeringen flera 
hävdgynnade blommor som backnejlika, gullviva, brudbröd, jungfrulin, gulmåra och svartkämpar.  
 
I området är också gulsparv och törnskata observerade. Gulsparven är rödlistad som Nära 
hotad och förekommer i olika öppna landskap med åkerholmar, bryn och buskmarker. Den 
har precis om bastardsvärmarna minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Törnskatan 
var tidigare rödlistad och är en bra indikatorart på artrika öppna landskap. Den lever av stora 
insekter bl.a. olika skalbaggar.  
Även de rödlistade arterna ekticka (Nära hotad) och lunglav (Nära hotad) finns i området.  
 

Områden som omfattas av det generella biotopskyddet finns i Ramsmora 
 

Vi vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att det finns områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Det finns sju sådana biotoper och de är förtecknade i bilaga 1 
till förordningen. Dessa biotoper har skyddats eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter 
och spridningskorridorer för växt- och djurarter, men har minskat starkt till följd av rationaliserad 
markanvändning. I det nu aktuella området förekommer åkerholmar och öppna diken vilka är två 
av de sju biotoperna som har ett generellt biotopskydd. Möjligen kan fler biotoper finnas i 
Ramsmora som odlingsröse i jordbruksmark och stenröse i jordbruksmark.  
Om man ska genomföra åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde 
måste dispens sökas hos länsstyrelsen.  
 

Artskyddsutredningar krävs 
 

Förekomst av och påverkan på skyddade arter måste utredas annars bryter planeringen mot 
artskyddsförordningen.  Alla grod- och kräldjur, fladdermöss och fåglar (vissa arter har ett 
noggrant skydd enligt förordningens bilagor) är skyddade.  Groddjur kan förekomma i dikena 
som finns i området. Fladdermöss jagar gärna över öppen mark där det finns gott om insekter 
och de har sina boplatser i håligheter i träd. Området har med andra ord stora förutsättningar 
att hysa flera arter fladdermöss. Av fåglar observerade i området har törnskata noggrant skydd.  
Skyddsvärda träd som de gamla ekarna kräver så kallat 12:6 samråd med länsstyrelsen. 
 

Arkeologisk utredning krävs  
 

Rensättra och Ramsmora tillhör troligen de äldsta bosättningarna i Boo. I föreskrifterna för 
nyligen antagna Rensättra naturreservat sägs ”Historiska spår visar på en lång kontinuitet av 
mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre 
järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet.” 
Registrerade fornlämningar finns på ömse sidor om Sågsjön, den gamla farleden. Nedanför 
Boo kyrka ligger två gravfält med cirka 10 fornlämningar i det ena och 6 stensättningar i det 
andra. I Ramsmora finns en stensättning från förhistorisk tid.  
En arkeologisk utredningen krävs för att ge svar på om och i så fall vilka fornlämningar som 
berörs.  
 

Fotbollsplaner ja, men på lämpliga platser! 
 

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
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behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. En sportanläggning är klart olämplig användning av naturmarken i Ramsmora. 
Naturmarken i Ramsmora kan inte kompenseras eller ersättas. Däremot finns andra och 
bättre lämpade platser för sportanläggningar. Man måste inte heller bygga 2-3 fotbollsplaner 
på samma ställe. Porsmosseverkets plana mark kan användas och skolornas fotbollsplaner kan 
samutnyttjas under helger.   
Utred frågan om alternativa lägen, antal och storlekar för fotbollsplaner.  
 

Arrende ja, men med annan användning av marken!   
                                                                     
Gärna ett arrendeavtal mellan Boo församling och Nacka kommun, men med en annan 
användning av marken än en sportanläggning. Villkora inte arrendet genom beslut om en 
sportanläggning utan utred andra alternativ utifrån landskapets förutsättningar. 
 

Utveckla Ramsmora i stället! 
 

Föreningarna anser att det naturliga är att ta till vara och bygga vidare på de kvaliteter som 
finns i landskapet i Ramsmora. Vi kan inte återskapa dessa kvaliteter någon annanstans. 
Utveckla naturbruket med betande djur, bygg en mindre 4H gård med verksamhet för barn och 
ungdomar med ridning, djurhållning, biodling och odlingslotter. Det kan avlasta ridhuset i 
Velamsund. Samordna med verksamheten i Knarrnäs. Nacka behöver fler gröna målpunkter.                             
Eller lägg en mera centralt belägen Naturskola i Ramsmora. Utveckla friluftsområdet och bind 
samman Ramsmora med Velamsund. Och ge Velamsunds naturreservat en ordnad entré i väster 
från Kummelnäsvägen, det saknas idag.  
 

Säg nej till ett arrende med en sportanläggning med fotbollsplaner i Ramsmora!  
 

 

    
Odlingslotter och betesmarker i Ramsmora.                            Flera hundra år gammal ek. 

 
Kerstin Lundén                                           Ronny Fors                                                                                                                
ordf Boo Miljö- och Naturvänner  ordf Naturskyddsföreningen i Nacka 
kerstin.lunden.natur@gmail.com  ronny.fors@naturskyddsforeningen.se 
                                                                                                                                                 
Jan Åman      
Nacka Miljövårdsråd    
jan@aman.se     
 
 
Kopia sänd till Kyrkorådet i Boo församling och partisekreterarna i Nackas politiska partier.  
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