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Remissvar angående samråd för förslag till 

Naturreservat  Svärdsö. 

 
Saltsjöbadens Naturskyddsförening lämnar följande yttrande till förslaget om bildande av 

naturreservat Svärdsö. 

Allmänt 

Föreningen är positiv till att naturreservatet bildas. Vi anser att det är lämpligt att låta 

reservatet innefatta de tre vattenområden i Erstaviken, Baggensfjärden och Vårgärdssjön. 

Vi är dock förvånade över att förslaget – trots att det beskriver naturvärden i vattenområdena – 

inte omfattar några väsentliga förslag om skydd för dessa. Det saknas också förslag till skydd för 

sjöfågellivet. När det gäller landområdena har föreningen några mindre kommentarer. 

 

Förslag till förändringar i förordnandet för Svärdsö: 
 
 
Goda rekreationsmöjligheter 
 
Kommentar:  
Skrivningen under ”Goda rekreationsmöjligheter…. Röjning utefter stigar ska naturligtvis 
inskränkas till att kapa eller flytta vindfällen och enstaka buskar och grenar som gör det 
svårframkomligt.  Buskage i närheten av stigar bör bevaras, då de utgör skydd för smådjur och 
fåglar och f.ö. bidrar positivt till naturupplevelsen. 
 
 
Renhållning av god kvalitet 
 
Allt skräp på stränder bör städas bort både vid reservatets iståndsättande och löpande.  
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Tillägg under A …är det förbjudet att: 
- anordna förtöjningsplats för båtar 
- lägga upp båtar 
 
Kommentar: 
Det är lämpligt att klargöra detta i föreskrifterna även om det egentligen faller under andra 
bestämmelser.  
 
Tillägg/ändringar under C. Ordningsföreskrifter… 
- fånga in djur eller fiska under fiskars lekperiod 15 april – 15 juni 
- förtöja eller förankra farkost i inre delen av Vårgärdssjön 
-  skada vegetationen genom att gräva upp eller slita loss levande växter och alger 
- fånga in djur eller fiska med alla slags redskap under fiskars lekperiod 15 april – 15 juni 
 
Kommentar: 
Som det i förslaget är skrivet innebär det en inskränkning i det fria handredskapsfisket, som 
sannolikt utgör den större delen av fångsten av t ex gädda, gös och abborre. Detta är bra att 
förtydliga genom att lägga till ”med alla slags redskap”. Dessa fiskar är viktiga för hela 
ekosystemet från växtplankton upp till rovfiskar genom s.k. kaskadeffekter. 
 
- plantera in främmande växter och djur. Med främmande menas också fiskar som kan 
förekomma i området, men som inte har eller har haft lek- eller uppväxtområden där, t ex lax och 
öring.  
 
Kommentar: 
Utplantering av öring kan också innebära ökad konkurrens med det naturligt förekommande 
beståndet i Sandabäcken och även ett högre fisketryck mot detta. 
 
  
- att övernatta i båt mer än en natt 
 
Kommentar: 
I kombination med övriga bestämmelser innebär detta att övernattning i båt endast är tillåten vid 
själva Svärdsös stränder i Baggen och Erstaviken, samt vid öarna efter skyddsperioden (se 
nedan C14). 
 
- förtöja eller förankra farkost i Vårgärdssjön 
 
Kommentar: 
 Annars måste man rita en ny karta med en särskild gräns i Vårgärdssjön. 
 
- under tiden 1 april-15 juni     landstiga på Furuholmen och Torskholmsgrynnan 
- under tiden 1 april-15 juni     färdas närmare än 100 m från Furuholmen och  
                                                Torskholmsgrynnan 
- under tiden 1 april-1augusti  färdas med högre fart än 5 knop inom en zon 100 m från  
                                                Furuholmen och Torskholmsgrynnan 
 
Kommentar:  
Dessa öar har ett omfattande fågelliv med häckning av bl.a. ejder och silltrut, där f.a. den förra 
har haft stora problem med häckningen. Det är viktigt att inte häckningen saboteras av 
landstigning och att inte ejderkulllar (och skrak- och knipkullar) splittras genom ovarsam framfart. 
När detta sker är trutarna snabbt framme och plockar ungarna.    
 
Oaktat dessa allmänna bestämmelser är det tillåtet att efter naturvårdsförvaltarens tillstånd 
anordna lekplatser för fisk, t ex vasar.  
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Kommentar:  
Vasar kan medföra ökade bestånd av fiskar som idag verkar ha minskat kraftigt, i första hand 
abborre i Erstaviken. De kan sägas utgöra en viss kompensation för all exploatering av stränder i 
form av bryggor och båtuppläggningsplatser. 
 

 
Tillägg under C eller på annan plats anser vi, att ett allmänt förbud för hästar bör införas.  
 
Kommentar: 
Hästar och ridning breder ju ut sig alltmer i Nackas natur och även naturreservat (Velamsund, 
Skogsö, Erstavik, planerat vid Hellasgården m.m.) Vi tycker därför att Svärdsö kan få vara en 
fristad fri från hästar. Ridning förorsakar ju skador i naturen, särskilt på Svärdsö med många 
känsliga hällmarker, och många människor är rädda för att möta hästar i naturen. Någon 
hästverksamhet i form av ridskola, stall el. dyl. finns ju inte i närheten av Svärdsö, varför vi inte 
kan se något behov av att tillåta hästar i reservatet. 
 
Jakt regleras inte av detta förordnande. 
 
Kommentar: 
Föreskrifter för jakt bör framgå av förordnandet. 
 

Vi många tidigare naturreservatsbildningar i Nacka har man passat på att trycka in ny 
bebyggelse alldeles intill reservatsgränserna och även inne i reservatet. (Skogsö, Abborrträsk, 
Tollare, planerat vid Trollsjön, förslag vid Telegrafberget, Baggensstäkets kulturreservat, och 
Skarpnäs). Detta tycker vi är mycket olämpligt eftersom det tar bort en stor del av det område i 
reservatet, som skall upplevas som natur. I det blivande Svärdsö Naturreservat anser vi att ett 
sådant förfarande är särskilt olämpligt, eftersom det redan finns bebyggelse intill delar av 
reservatsgränsen.  
 
Den föreslagna förskolan är vi därför helt motståndare till. En sådan skulle alstra störande trafik 
och verksamhet i reservatet. Den planerade lokaliseringen på Älgö anser vi vara betydligt 
bättre, då man där i stor utsträckning kan gå till förskolan i stället för att behöva ta bilen till 
Svärdsö. 
 
 
Saltsjöbadens Naturskyddsförening är positiv till att Svärdsö naturreservat inrättas, 
och anser att inriktningen på bildandet, "utvecklandet" och den löpande skötseln 
skall vara, att i största möjliga utsträckning bevara den befintliga naturen och 
inskränka "anordningar och anläggningar" i form av grillplatser, bänkar, trappor, 
ledstänger, beläggning av stigar och röjning kring dessa m.m. till ett minimum.  
 
Första prioritet skall vara att bevara och skydda de höga naturvärdena och den 
biologiska mångfalden. 
 
 
 
 
Saltsjöbaden den 14 september 2014 
 
 
 
Olof Sandström 
 
Saltsjöbadens Naturskyddsförening 
Vice ordförande 


