
Juni 2021Trolldalen ska skövlas! 

Mer info om Trolldalen 

Trolldalen 
Skogen mellan Finnboda, 
Svindersviken & Henriksdalsringen 

 Löpande info: vastrasicklao.se/trolldalen 
 Kommunens byggplaner: nacka.se/henriksdal 
 Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Trolldalen,_Nacka 
 Bilder: instagram.com/vastrasicklaon 
 Filmer: youtube.com/VastraSicklaoSE 

 

De senaste 20 åren har 4500 bostäder byggts på gammal in-
dustrimark i Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen. Nu ska 
Nacka kommun göra resten av omgivningen till tät stad 
genom att bygga i natur- och rekreationsområden som 
Trolldalen, Ryssbergen mittemot Kvarnholmen, Bageriberget 
i Saltsjöqvarn, Svindersberg i Finntorp m.m. 

Trots stora natur- och rekreationsvärden, flera namnin-
samlingar & 480 synpunkter har Nacka långt gångna planer 
på att bebygga 50 % av Trolldalen i 3 etapper:  

I etapp 1 ska 25 % av västra Trolldalen närmare Henriksdals-
ringen bebyggas av SKB med tre kvarters- och ett punkthus. 
Samråd hålls sep/okt 2021. Kolla vastrasicklao.se/trolldalen 
för info om hur du kan lämna synpunkter. I de andra två 
etapperna ska ytterligare 25 % av Trolldalen bebyggas. 

Samtidigt ökar befolkningen i Henriksdal, Finnboda, Saltsjö-
qvarn och Kvarnholmen från 10 000 till 20-30 000 personer. 
Många söker sig hit pga närnaturen och barnvänliga miljön. 

Att minska skogsytan till 4 ha gör dessutom att naturen som 
är kvar kommer vara hårt ansatt och ”gömmas”. 

 Bara 500 m ifrån Södermalm, 
Sjöstaden & Sickla 

 Vidunderliga utsikter 
 55 rödlistade arter 
 Promenadvänliga stigar 
 Barn- & familjevänlig skog 

Engagera dig för Trolldalen 

Vi är många från Nacka, Södermalm & runtom som vill beva-
ra skogen. Kontakta vastra.sicklaon@gmail.com & gå med i 
facebook.com/groups/bevaratrolldalen för att hjälpa till. 

Hitta till Trolldalen 
Du hittar lättast hit med buss 53, 55 & 469 (hållplatsen Hen-
riksdalsberget) samt buss 402 (hållplats Danvikshemsvägen). 
Ingången till skogen är vid parkeringen i Henriksdalsbacken. vastrasicklao.se/trolldalen 
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En skog med historia 

Nyckelbiotop med 55 rödlistade arter 

Barnen älskar Trolldalen 

Hemmanära rekreationsområde 

Närheten till Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn, Kvarnholmen, 
Södermalm & Sjöstaden gör Trolldalen till ett uppskattat 
rekreationsområde för promenader, hundrastning, naturfoto-
grafi, orientering inom Friska Nacka, geocaching, solning, 
klättring i sydläge och jogging. Nätverket Bevara Trolldalen, 
Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen håller 

Många har gått i nu nedlagda Trolldalens förskola som 
fanns på Henriksdalsringens innergård och minns pedago-
gen Troll-Per Wetterblads barnkör Glada Henkan som 
1986 spelade in en skiva i Danvikshem kyrka. 

Barnen i Henriksdal & Finnboda gör spontana utflykter till 
Trolldalen tillsammans med familjen utan att planera långt i 
förväg eller åka långt. Klättra i träd, bygga trädkoja och 
dammar, samla blåbär, skattjakt, kurragömma… det finns 
hur många lekar som helst. 
 
Pedagogerna tar hit förskolebarnen för att lära sig mer om 
naturen, röra på sig, ströva runt…Tre stora färgade stenar 
i skogen hjälper dem att orientera sig. 

Naturskyddsföreningen & Hembygdsföreningen håller 
naturvandringar här. Familjer & vänner samlas för pick-
nick och grillning. Några grannar skördar blåbär, björnbär, 
blodriska, blomkålssvamp, stensopp & andra matsvampar. 

 

Under corona upptäckte fler Trolldalen för morgonpro-

menader, walk & talks, telefonmöten & hemester. 

 

DN-fotografen Lars Epstein berömmer skogen för sina 
vidunderliga utsikter 57 m över havet. Härifrån ser du 
Södermalm, Gamla stan, Djurgården, Nacka och Sjöstaden. 
 

skånskt sydläge. Per Anders Fogelström kallade Trolldalen för en 
liten vildmarkspärla. Här hittar du: 

 Rådjur, rävar, grävlingar, ekorrar, skogsmöss, fältharar… 
 Fjärilar, trollsländor, humlor, solitärbin, skogsmyror, spindlar… 
 Större hackspett, blåmes, koltrast, talgoxe, rödhake, ugglor…  
 Vitsippa, kärleksört, liljekonvalj, ljung, skogsviol, vätteros… 

 
2013 lät Nacka kommun inventera naturen i Trolldalen och 
konstaterade att 2/3 delar borde utnämnas till nyckelbiotop 
(naturklass 1) pga förekomsten av 

 150 naturvärdesträd, alltså tallar, ekar & andra träd som har 
nått hög ålder, stort omfång & är värdar för andra arter; 

 55 rödlistade arter, däribland ek- & tallticka, oxtungsvamp, 
svartöra, tallbit, gråkråka, grönfink, tornseglare, reliktbock, 
svart praktbagge, fladdermöss… 

 Sällsynt markflora som surbjörnbär, grusslok, ormbunken 
murruta, vippärt, slåtterfibbla… 

 Rikligt med död ved, s.k. torrakor och lågor som står i flera 
sekler – bästa insekthotellen! 

 

Trolldalen eller Trollskogen är 8 hektar stor och ligger mellan 
Svindersviken, Finnboda och Henriksdalsringen på 
Henriksdalsberget i Nacka, 500 m söder om Södermalm. 

Namnet har sina rötter i stavelsen troll- som i Trollhättan från 
trola (trästör som används för att stånga en staketöppning). 
Vikingabåtarna bars mellan Hammarby sjö & Saltsjön över 
försvunna Trollbäcken med hjälp av trädstammar. Forn-
borgen och Finnbodaskatten vittnar om deras närvaro. 

Trolldalen var på 1800-talet välkänt. Metodister och godtem-
plare marscherade hit för predikan, sillsexa & gökotta. Finn-
boda varvsarbetarna höll strejksamlingar här. Skogen 
omnämns också i fem av Per Anders Fogelströms böcker där 
Emelie kommer hit med lilla Henning för att plocka blåbär, 
och i Tora Dahls självbiografiska romaner. 

Trolldalen har två mikroklimat: Hällmarktallskog i kallare, 
torrare & kargare norrläge; ädellövträd i varmare & kalkrikt 
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