Waxholmspartiet – borgerligt alternativ MOTION
2015-10-29
Motion angående bildande av naturrreservat på Resarö
Waxholmspartiet – borgerligt alternativ yrkar på att Vaxholms stad skapar kommunalt
naturreservat på hela eller delar av området Killingen.
 I första hand ska detta omfatta den mark som kommunen äger eller förfogar över.
 Vid samma tidpunkt eller senare ska kommunen inleda dialog med övriga markägare
i området för att även dessa ska omfattas av naturreservat. Detta ska dock ske med
respekt för privat äganderätt. Ifall det senare innebär att kommunen måste köpa
marken ska detta vara till skäliga och rimliga belopp som tar hänsyn till stadens
ekonomi i stort. Expropriering ska inte äga rum.
 Ifall det inte går att skapa naturreservat på halvön som är belägen mellan Siviken och
Killingeviken föreslås att kommunen tillmötesgår Länsstyrelsens förslag om 300m
utökat strandskydd enligt bifogad kartbild från Översiktsplan 2030.

Bakgrund
Vaxholm har haft en mycket kraftig befolkningstillväxt sedan kommunen bildades i början
på åttiotalet då antalet invånare var ca 5 500 invånare jämfört med dagens ca 11 300. Enligt
kommunens egna siffror kan vi inom ett antal år vara hela 16 000 invånare i kommunen. En
tillväxt som saknar motstycke i Sverige.
En stor del av befolkningstillväxten har kommit som ett resultat av att kommunen har sålt
av exploateringsmark för att bland annat finansiera investeringar i skollokaler (t ex Överby
förskola och Campus Vaxholm) och äldreboenden samt infrastruktur (t ex pågående
Engarnprojektet). Denna process fortgår med exploatering av t ex Storäng, Lägerhöjden,
Skutvikshagen, Pålsundsstrand, Johannesberg m fl. Det står klart att möjligheterna till
rekreation och grön närmiljö riskerar att minska drastiskt. Det blir allt viktigare att
säkerställa och skydda närliggande grönområden för nuvarande boende, kommande
generationer och inte minst djur och natur på våra öar.

Vaxholms stads vision och uttalade mål
Vaxholms stad har tre övergripande mål - kvalitet, livsmiljö och ekonomi.
Visionen är ”Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på” och detta
kanaliseras tydligt under målen “Hållbar miljö” (t ex “säkra biologisk mångfald”) och
“Trygga och friska Vaxholm” (t ex “goda uppväxtvillkor” och “sunda levnadsvanor”)
Det står helt klart att skapandet av ett kommunalt naturreservat på Killingen är i linje med
kommunens vision och mål.
Skäl till skapande av naturreservat på Killingen/Resarö
Waxholmspartiet hävdar att flera av de kriterier som ska ligga till grund för skapandet av
naturreservat är väl tillgodosedda i Killingeområdet.
 bevara den biologiska mångfalden
 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
 besörja för människans behov av friluftsliv
 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter
Vi hänvisar bland annat till tidigare information från bland andra Miljöpartiet (hösten 2014)
som ger en bra utgångspunkt och kort bakgrundsinformation:
“Miljöpartiet i Vaxholm anser att Länsstyrelsen har mycket goda skäl att föreslå utökat
strandskydd för vissa områden i Vaxholm och i synnerhet på Killingen. Bland annat detta
står i Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Vaxholms stad:
”…berörda områden behöver omfattas av utvidgat strandskydd för att säkerställa
strandskyddets syften, att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
”Miljöpartiet anser att ett utökat strandskydd om 300 meter underlättar en
samförståndslösning med privata markägare om att skapa ett större, sammanhängande
naturreservat i området.” ”– Vi anser att hela den privatägda delen av Killingen ska ingå
i ett stort sammanhängande naturreservat för att säkra Resaröbornas (och framtida
generationers) möjlighet till hälsofrämjande friluftsliv och rekreation. En
samförståndslösning med markägarna personen nn1 och företaget X2 om Killingens
framtid underlättas väsentligt om strandskyddet utvidgas. Enligt Miljöbalken finns fem
giltiga skäl att bilda naturreservat, vilka alla är giltiga för Killingen:
1. bevara den biologiska mångfalden

2. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
3. sörja för människans behov av friluftsliv
4. skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
5. skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.”
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Ändrat i denna motionen men avser en av de privata markägarna
Ändrat i denna motionen men avser större byggbolag som är delägare till aktuell mark

Det har även gjorts ett examensarbete vid Stockholms universitets Institution för
Naturgeografi och kvartärgeologi under hösten 2013. Där står bl a “Vaxholms kommun vill
bevara området för friluftslivet men även värna om den potentiella biologiska mångfalden i
området” och “Inventeringen visar att en mosaikartad skog har en högre potential för
känsliga arter och biologisk mångfald. Som en del av studien så föreslås åtgärder för att
bevara eller höja naturvärdena i området”.
Vi ser även att kommunen inrättat kommunalt naturreservat på Kullön nyligen (2004).
Skälen till att upprätta reservat på Resarö får anses minst lika starka som på Kullön.
https://www.vaxholm.se/download/18.28eae57e14983f3bbe0cf516/1418049931072/Beslut+
och+f%C3%B6reskrifter.pdf
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/naturvardparker/naturomraden-skyddade-omraden/kullo-naturreservat.html

Till sist säkerställer kommunen även att skolorna på Resarö får fortsatt tillgång till större
sammanhängande grönområde i sin närhet.
Resarö elljusspår
I samband med skapandet av reservatet föreslås att hänsyn tas till att nu eller i framtiden
möjliggöra för upprättandet av Resarö elljusspår. Här känns det positivt att hänvisa till
partiernas valprogram inför valet 2014 och kommentarer på t ex Facebook. Frågan är om
inte kommunen bör delfinansiera Elljusspåret? Andra satsningar som t ex Linfärjan får kosta
flera miljoner kronor och där avkastningen får anses som högst osäker. Vi tycker det är hög
tid att i större grad prioritera våra nuvarande invånare och inte bara låta de ta smällarna för
den kraftiga befolkningsexpansionen (t ex kraftigt höjd VA-taxa, trafikproblem och på sikt
höjda skatter).

Politiskt samförstånd bland förtroendevalda
Vi hänvisar till respektive partis valprogram och även till den enkätsammanfattning som
Naturskyddsföreningen i Vaxholm gjort inför valet 2014. Waxholmspartiet är glada att en
majoritet visar på samförstånd i denna angelägna fråga.
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