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Tjänsteskrivelse
Datum
2022-05-02
Kommunekolog
Jerker Idestam-Almquist
Tel: 08-731 30 00
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Diarienummer
KS/2022:167

Kommunstyrelsen

Remiss om förslag till nytt naturreservat vid
Sticklinge
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen skickar förslag på nytt naturreservat i Sticklinge och
skötselplan, 2022-05-02, på remiss enligt remisslista. Allmänheten ska
ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Remissen ska pågå fram
till 2022-09-12.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till nytt naturreservat vid Sticklinge och en skötselplan för reservatet har
tagits fram och föreslås att skickas ut på remiss till myndigheter, ideella föreningar,
och andra intressenter enligt remisslista. Allmänheten ges möjlighet att lämna via
Lidingö stads webbplats eller via brev.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Förslag till beslut om bildande av Sticklinge naturreservat, 2022-05-02
Förslag till skötselplan för Sticklinge naturreservat, 2022-05-02

Miljö- och stadsbyggnadskontorets kommentarer

Kommunstyrelsen har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till beslut om nytt/nya naturreservat och/eller utökning av LångängenElfviks naturreservat (Kommunstyrelse beslut 2020-12-07, §160, KS/2020:336)
I enlighet med beslutet har miljö- och stadsbyggnadskontoret drivit arbetet som ett
projekt tillsammans med teknik-och fastighetsförvaltningen. Staden har beviljats
statligt LONA-bidrag för arbetet, och har anlitat Ekologigruppen för konsulthjälp i
arbetet med att ta fram förslag till reservatsområden, beslut och skötselplaner.
Lidingö stads kommunalråd har varit politisk referensgrupp i arbetet.
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Arbetet har lett fram till ett förslag till beslut om att bilda ett nytt naturreservat vid
Sticklinge. Förslaget föreslås skickas på remiss, enligt remisslistan nedan. Arbetet
har också lett till ett förslag om utökning av Långängen-Elfviks naturreservat som
också föreslås att kommunstyrelse ska skicka ut på remiss, se (KS/2022:168).
Remissen för Sticklinge naturreservat ska pågå till 2022-09-12 och under tiden
finnas tillgänglig i stadshusets reception och på stadens webbplats lidingo.se. Där
ska det också ska finnas möjlighet för allmänheten och andra att lämna synpunkter
på förslaget.

Syfte med remiss

Syftet med remissen är att få in synpunkter från personer, föreningar och
organisationer med olika infallsvinklar och intresse för området, så att en
välgrundad avvägning mellan olika intressen kan göras innan det slutgiltiga
beslutet fattas.
Förslaget ska under hösten omarbetas utifrån inkomna synpunkter och därefter
skickas på samråd till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda sakägare, som
arrendatorer och innehavare av servitut och andra rättigheter i reservatet. Det
omarbetade förslaget tas sedan upp för beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

Reservatsbeslutet

De centrala delarna i beslutet är beslutskarta, syfte och föreskrifter. Föreskrifter är
uppdelade i A, B, C och D-föreskrifter, varav allmänheten bara berörs av Cföreskrifterna. Detta format följer det som är brukligt för naturreservat och följer
Naturvårdsverkets vägledning, för att få det juridiskt korrekt och tydligt för
förvaltare och tillsynsmyndighet. Formatet kan upplevas som svårläst och därför
kommer reservatsbeslutet att behöva kompletteras med ett mer lättfattligt
informationsmaterial som riktar sig till allmänheten. Detta sker när det formella
beslutet om att inrätta reservatet har tagits.

Syfte med reservatet

Syftet med att bilda ett naturreservat i Sticklinge är att säkerställa ett tätortsnära
naturområde för friluftsliv och rekreation, samt bevara och vårda dess naturvärden
med tillhörande växt- och djurliv, såväl som kulturhistoriska miljöer. Reservatets
stora möjligheter för upplevelsevärden ska tillvaratas samtidigt som den biologiska
mångfalden med höga värden hos bland annat ek- och tallmiljöer samt
kulturmiljöer säkerställs.
Stora delar av det område som föreslås bli naturreservat har höga naturvärden.
Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga
naturvärden som just här. Området har höga upplevelsevärden och ger möjligheter
till ett rikt och omväxlande friluftsliv. Sticklinge erbjuder både strövvänliga bäroch svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade
stränder med klippor längs Lilla Värtan.
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Här finns också Lidingös äldsta gravfält som hålls öppet av betande får. I området
finns flera grillplatser, vindskydd och stigar. Från norr till söder går en del av
Lidingöloppsspårets sista mil.

Skötselplan

Förslaget till skötselplan för det tilltänkta reservatet har utgått från ”Skötselplan för
naturmarken på Lidingö” (TFN/2020:265) som antogs av teknik- och
fastighetsnämnden 2021-10-28. Skötselplanen har kompletterats och omarbetats till
en reservatsskötselplan, men följer fortfarande upplägget för den övergripande
skötselplanen för Lidingö stads naturmark, för att underlätta förvaltningen av
reservatet.

Remisslista

Remiss ska skickas till de föreningar, organisationer med mera som framgår av
remisslista, sidan 4. Även allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Sara Helmersson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jerker Idestam-Almquist
Kommunekolog
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Remisslista Långängen-Elfvik
Länsstyrelsen Stockholm
Skogsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Lidingö stads tillgänglighetsråd
Kommunala pensionärsrådet
Företagarna Lidingö
Lidingövillor – Villaägareföreningar i
Samverkan (LVS)
Villaägarföreningar:
Bosön
Lidingö centrala villaägarförening
Hersby Backe 2
Herserud Värmlands samfällighet
Högberga-Brevik
Killinge Gåshaga
Korsfararvägen
Kyrkviksborna
Kämpavägen
Käppala
Le-Vi-Ro samfällighetsförening
Mosstorp
Skärsätra
Sticklinge Boendeförening
Stureplatån
Södra Sticklinge
Trasthagen
Trolldalen
Vikbyvägen
Östra Mölna
Lidingö båtförbund
Båtklubbar:
Askrike Segelsällskap
Bosö Båtklubb
Breviks Båtsällskap
Gåshaga Strand Båtklubb
Katrinelunds Båtklubb
Käppala Båtsällskap
Lidingö Båtklubb
Skärsätra Båtklubb
Sticklinge Udde Båtklubb
Talluddens Båtsällskap

Norra Lidingö scoutkår
Lidingö-Breviks scoutkår
Lidingö- Bodals scoutkår
Naturskyddsföreningen i Lidingö
Friluftsfrämjandet, Lidingö lokalavdelning
Lidingö hembygdsförening
Lidingö ornitologiska förening
IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb
IFK Lidingö Friidrott
Lidingöloppet
Korpen Lidingö
FC Sticklinge
IFK Lidingö fotbollsklubb
Jägarförbundet
Lidingö Brukshundsklubb
Lidingö Ryttarförening
Lidingö Biodlareförening
AB Lidingövarvet
Lidingö golfklubb
Ekholmsnäs golfklubb

