
 

 
Enkätfrågor till Vaxholms politiker inför valet 2022. 
Svar och kommentar. 
 

Fråga 5. Skydda områden med naturvärden på större öar 
En naturvärdesinventering som genomförts som ett examensarbete vid institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har identifierat flera områden med höga 
naturvärden på Killingehalvön på Resarö. Området har också en ökande betydelse för invånarna på 
Resarö och Kullö som tätortsnära naturområde. Skyddsvärda områden finns även på Tynningö och 
Ramsö.  

Kommer ert parti att verka för att en betydande del av Killingen samt motsvarande områden på 
andra större öar blir naturreservat? 

Sverigedemokraterna 
När det gäller inrättande av naturreservat så menar Sverigedemokraterna att om naturreservat ska 
inrättas så måste detta ske i samverkan med berörda markägare eftersom ett sådant beslut kommer 
påverka markägaren möjligheter att förvalta marken.. 

Socialdemokraterna 
Stora delar av Killingen är i privat ägo. Eventuella förslag till byggnation bör stoppas. Vi anser att 
killingen skall vara en natur och rekreationsområde. Mark på Killingen skulle kunna bytas mot mark i 
nära anslutning som ägs av kommunen för att säkra detta område. 

Moderaterna 
Vi vill behålla Killingen som ett grönområde och värnar områden med höga naturvärden. 

Vänsterpartiet 
Ja, vi kommer att verka för att Killingen blir naturreservat. Frågan om eventuella naturreservat på 
Ramsö och Tynningö vet vi för lite om så vi har ännu inte tagit ställning till dem. Men dialog med 
öborna om lämpliga områden bör hållas. 

Vaxholmsdemokraterna 
Ja. Vaxholmsdemokraterna anser också att en betydande del av Killingen och motsvarande områden 
på andra större öar ska bli naturreservat. Det är helt orimligt att just Vaxholms kommun – med de 
höga naturvärden som finns här – nyttjas som exploateringsområde för Region Stockholm. 

Miljöpartiet 
Ja, det är viktigt att det tidigt inleds en dialog med markägare. Mindre områden kan vara lämpliga att 
skydda som biotopskyddsområden. Förslag till naturreservat/biotopskyddsområden bör föras in i den 
nya översiktsplanen. 



Liberalerna 
Nej men en inventering bör leda till att skyddsvärda områden bevaras. 

Centerpartiet 
Skogen är en fantastisk kolkälla, plats för rekreation och hem åt en rik biologisk mångfald. Därför ska 
den förvaltas, skyddas och utvecklas. Om skogarna ägs av stat och kommun kan reservatsbildningar 
prövas men vi kan givetvis inte ta privatägda marker i beslag och ombilda dem till naturreservat utan 
markägarens intresse. Det är viktigt att skogar även i naturreservat tas om hand och att vi har aktiva 
skogs- och skötselplaner för kommunens skog för att undvika angrepp av t ex granbarkborre. Det 
bästa är om skogar brukas på ett ansvarsfullt sätt av markägare. Att bruka skog ökar skogens förmåga 
som kolsänka, eftersom träden tar upp kol under sin tillväxtfas. Vi ska aktivt styra och värna våra 
skogsområden via översiktsplan och detaljplaner så att viktiga skogs- och odlingsområden liksom 
spridningsområden för växt- och djurliv inte tas i anspråk för bebyggelse 

Waxholmspartiet 
Vi vill att hela Killingen ska fortsätta vara ett naturområde och föra dialog med samtliga berörda om 
hur detta bäst kan ske. 

Naturskyddsföreningens kommentar 
Här blev det genast lite luddigare svar än förra frågan. Endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Vaxholmsdemokraterna säger tydligt ja till naturreservat på Killingen, och för övriga öar är svaren 
ännu otydligare. Miljöpartiets förslag om biotopskydd tycker jag kan vara lämpligt i de fall de 
utpekade områdena områdena är små. Sverigedemokraternas svar är av karaktären god dag yxskaft. 
Centerpartiet återkommer med sin ”kolkälla”. Vad menas? Centern är också dåligt påläst om 
skogsbrukets effekter på skogens funktion som kolsänka. Eftersom 80% av uttaget från en 
skogsavverkning blir till kortlivade produkter bidrar skogsbruket till utsläpp av koldioxid. Efter ett 
kalhygge frigörs dessutom koldioxid från marken i decennier, vilket också bidrar till utsläppen. Att 
skogsbruket skulle vara gynnsamt för klimatet är alltså en myt, och för skogarna i Vaxholm som per 
definition är tätortsnära och har ett stort värde för friluftslivet är det enligt Naturskyddsföreningen 
helt förkastligt att bedriva produktionsskogsbruk, vilket för övrigt till och med tillämpas på över 80% 
av skogsmarken på Bogesundslandets naturreservat. 
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