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Medborgarförslag, inför totalt cyklingsförbud i
Nackareservatet
Inkom den 28 juni 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget om att ändra föreskriften om cykling i
Nackareservatet. Stockholm stad håller på att se över frågan utifrån befintligt
regelverk. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att totalt förbud mot cykling bör införas i Nackareservatet.
Den nuvarande föreskriften om cykling innebär att området håller på att bli
sönderkört.
Sedan reservatet bildades har cykling som fritidssysselsättning växt och slitaget
från denna sport är nu stor i området. Stockholm stad som förvaltar
naturreservatet är medvetna om att det påverkar såväl andra besökare som
naturvärdena. Samtidigt är det väl i linje med reservatets inriktning mot friluftsliv
så istället för att förbjuda cykling finns planer på att leda den till vissa områden
och stigar. Nacka kommun kommer invänta resultatet av denna åtgärd för att se
om den får önskad effekt innan frågan om en eventuell ändring av föreskrifterna
tas upp.

Förslagen i medborgarförslaget
Enligt förslaget bör det införas totalt förbud mot cykling i Nackareservatet.
Föreskriften som tillåter cykling på anlagd väg och stig innebär att området blir
sönderkört då nya stigar skapas hela tiden av de som cyklar.

Enhetens utredning och bedömning
Den del av Nackareservatet som ligger inom kommunen bildades 2005 och var
ett samarbete mellan Stockholm stad som äger marken och Nacka kommun.
Naturreservatet har en tydlig inriktning på friluftsliv där Hellasgårdens
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verksamhet utgör en knutpunkt och utgör ett av landets mest välbesökta
friluftsområden.
Sedan reservatet bildades har cykling som fritidssysselsättning växt och slitaget
från denna sport är nu stor i området. Stockholm stad som förvaltar
naturreservatet är medvetna om att det påverkar såväl andra besökare som
naturvärdena. Samtidigt är det väl i linje med reservatets inriktning mot friluftsliv
så istället för att förbjuda cykling finns planer på att leda den till vissa områden
och stigar. Nacka kommun kommer invänta resultatet av denna åtgärd för att se
om den får önskad effekt innan frågan om en eventuell ändring av föreskrifterna
tas upp.
Ett totalförbud mot cykling är dessutom olämpligt då många cyklister idag tar sig
till olika målpunkter i reservatet utan att orsaka skada på naturen eftersom de
cyklar på anlagda vägar och stigar.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget.

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Sandra Ermalm
Naturförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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