
20130120 
 

1 
 

Hur kan Årsta Skogs och Årsta holmars naturvärden bevaras i framtiden? 

Spridningsvägar till/från Årsta Skog 

Både Årsta Skog och Årsta holmar utgör en viktig del i Stockholms blågröna struktur och är 
tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett ekologiskt kärnområde. Ett kärnområde är ett 
område som har kvaliteter som gör det särskilt värdefullt för växt- och djurlivet. Kärnområdena kan ha 
mycket olika storlek beroende på om man utgår från en viss art eller den biologiska mångfalden i stort. 
För att förhindra genetisk utarmning måste det finnas förutsättningar för arter att ta sig till/från det 
blivande reservatet. Förutsättningarna för detta är mycket olika för olika arter/artgrupper, vilket 
diskuteras nedan. 

Det blivande reservatet har mycket stora eller stora värden för: 

1. barrskogslevande arter,  
2. våtmarksarter, 
3. jätteekar med eklevande arter och 
4. ädellövskogsarter.  

Om livsmiljöerna och spridningsvägarna för dessa arter kan bevaras långsiktigt kan en stor del av den 
biologiska mångfalden både i det blivande reservatet och på Södermalm bevaras. En GIS-analys av var 
livsmiljöerna för dessa arter/artgrupper och möjliga spridningsvägar finns har gjorts (Zetterberg 2012), 
se figur 2. I detta arbeta har sedan spridningsvägarna studerats översiktligt i fält. 

 

Figur 1. Det blivande reservatets omgivningar. (Stadskartan med namn på kilar m.m.) 
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Figur 2. Kärnområden och spridningsvägar för jätteekar, ädellövskog, barrskog och våtmarker. 
Avstånd 3000 effektiva meter (Zetterberg 2012).Denna figur är uppdelad i separata nätverk i figur 3, 
5, 7 och 9.  

Den längsta spridningen i denna analys är 3000 meter under optimala förhållanden för de olika 
ekologiska profilerna (för arter knutna till jätteek, ädellövskog, barrskog och våtmark.). Om 
förhållandena är sämre, t.ex. bebyggelse krymper spridningsförmågan raskt. En barrskogsart (t.ex. 
tofsmes) flyger lätt 3000 meter i en barrskog men kanske bara några hundra meter i ett tättbebyggt 
område, då fågeln inte gärna flyger över öppna ytor eller i stenstaden. Dessa olika avstånd kallas 
effektiva meter. Desto ljusare färg desto kortare effektiva meter. 
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Barrskog 

Värden i det blivande reservatet 

Naturvärdena för barrskogslevande arter är mycket höga i Årsta Skog, något som t.ex. förekomst av 
äldre tallskog med talltickor och andra ovanliga tickor, reliktbock, barrskogsmesar (bl.a. tofsmes) och 
spillkråka visar på. Stora delar av skogen utgörs av tallskog på hällmark och morän.  

Spridningsvägar/områden 

Den allra viktigaste spridningsvägen för arter knuta till barrskogsmiljöer kommer från söder, se (c) 
figur 3. Årsta stadsdel är mycket grön och en stor del av grönskan utgörs av gamla tallar, där även en 
del sällsynta barrskogsarter har noterats, som t.ex. reliktbock, tallticka, vintertagging och tofsmes.  

För att bevara sambandet, se figur 1 och 3,  med kontakter till Hanvedenkilen via Hemskogen och 
Majroskogen och till Tyrestakilen via Svedmyraskogen och Skogskyrkogården (d) måste den svaga 
länken vid Föreningsparken vid Johanneshovsvägen bevaras eller ersättas (c). Här kommer utbyggnad 
av Årstastråket påverka förbindelsen. Diskussioner om hur förbindelsen kan bevaras eller ersättas 
pågår. Förstärkningar av sambanden kommer även att göras i östra delen av Årstafältet med nya 
planteringar i samband med utbyggnad av Årstafältet.  

 

Figur 3. Kärnområden och spridningsvägar för barrskogsarter. Avstånd 3000 effektiva meter 
(Zetterberg 2012). 
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Viktiga kontaktzoner med det blivande reservatet 

Det är framförallt i den centrala delen av det blivande reservatet, skogsområdet vid Årsta IP, som 
kontakten med barrskogsmiljöerna är bäst utvecklade, se figur 4. Här finns en värdefull barrskog med 
många gamla träd av hällmarkskaraktär. Stora delar av Årsta stadsdel är, som tidigare nämnts, grön 
varför det finns kontakt rakt söderut via detta parti. Det finns ett spridningssamband mellan de 
blivande reservatet och stadsdelen då husen är så pass låga att talltopparna sticker upp ovanför 
hustaken. Kompletterande kontaktzoner finns även strax öster om  det runda huset vid Sköntorpsvägen 
där barrskogen sträcker ända fram till vägen och förbindelser finns ner till det gröna i Årsta stadsdel. 
Den smala barrskogssträngen är dock bara 25 meter bred här, men den totala bredden är ca 40 m 
(motsvarande minimimått för en ekodukt). Kontakt finns även vid punkthusen vid Sköntorpsvägen. 
Tillsammans ger dessa områden möjligheter att bevara barrskogssambandet. 

 

Figur 4. Närbild över Årsta IP och barrskogsmiljöer. 

Jättekar och eklevande arter 

Värden i det blivande reservatet 

Jätteekar (med en stamdiameter större än 80 cm) finns bara i Årsta Skogs västra del i skogsområdet 
mellan stambanan och Årsta gårds bollplan och i ett ekområde vid Årstavikens strand. Dessa jätteekar 
är viktiga för den biologiska mångfalden som idag är knuten till gamla ekar. I den västra delen av 
Årsta Skog finns dessutom flera värdefulla ekområden (särskilt kring Årstabäcken) som i framtiden 
kan komma att få stor betydelse när träden blir tillräckligt gamla (jätteekar). För att bevara framtida 
biologisk mångfald knuten till ekar är dessa områden också av betydelse. 
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Spridningsvägar/områden 

Det finns endast ett samband i väster över stambanan för detta habitatnätverk, se (b) figur 5. Ekarna i 
Årsta Skog har stor betydelse för eklevande arter i Södermalms parker, se (a) figur 5.   

Om ekarna försvinner vid Årsta bollplan ökar avståndet mellan ekområden från 150 m till 200 m, 
vilket ökar svårigheterna för spridning. I samband med att Sjövikshöjden byggdes bestämdes att 
grönstråket skulle bevaras så att det vid korsningen med Sjöviksbacken blev drygt 30 meter brett. 
Detta är det allra smalaste stället och ett mått som anses kunna fungera vid faunapassager. Området 
väster om järnvägen domineras av hällmark med ek och tall. 

 

Figur 5. Kärnområden och spridningsvägar för jätteekar. Avstånd 3000 effektiva meter (Zetterberg 
2012). 

Viktiga kontaktzoner med det blivande reservatet 

Kontaktzoner finns idag endast i västra delen av det blivande reservatet via två ekytor med gamla ekar, 
se figur 6. Dessa ekområden är alltså såväl viktiga för att bevara den biologiska mångfalden inom det 
blivande reservatet, som även för parkerna på Södermalm. 

Området vid stambanan är ett relativt tätvuxet ekområde där ett par stora träd finns och en mycket stor 
och grenig ek står alldeles intill stambanan. I övrigt finns god återväxt av yngre ekar i detta område, 
men området är i behov av gallring.  

Ekområdet vid Årstaviken är också ett relativt tätvuxet ekområde med några stora träd och med 
återväxt av yngre träd.  
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Figur 6. Närbild över området med jätteekar i väster. Utdrag ur ekdatabasen Stockholms stad 2007. 

Ädellövskog i allmänhet 

Värden i det blivande reservatet 

Det finns flera värdefulla ädellövskogsområden i Årsta Skog och på Årsta holmar. Det finns värdefull 
ädellövskog runt Årsta gård och i östra delen av skogen nära Gullmarsplan. I öster förekommer 
ädellövskog både längs stranden och nära Gullmarsplan. På Årsta holmar finns ett relativt stort inslag 

av ädellöv så ön kan betraktas som ett kärnområde. Arter som stenknäck, nötväcka, trädkrypare 
och gröngöling har observerats i ädellövskogspartierna. Inom det blivande reservatet finns goda 
kontaktmöjligheter mellan de östra och västra delarna samt över Årstaviken till Årsta holmar.  

Spridningsvägar/områden 

För att bevara den biologiska mångfalden knuten till ädellövträd i Södermalms parker är det viktigt att 
bevara ädellövskogssambanden till Årsta Skog. 

Tre spridningsvägar till Årsta Skog finns, se figur 7, västerut via Årstadal (b), österut via 
Kolerakyrkogården (c) och söderut via Enskede (d).  

Som tidigare nämnts fyller ekområdena vid Årsta bollplan en viktig funktion för att bevara 
ädellövskogssambandet västerut via Årstadal till Mälarens skogs- och vattenområden, se under 
avsnittet "Jätteekar och eklevande arter".  
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Figur 7. Kärnområden och spridningsvägar för ädellövskog. Avstånd 3000 effektiva meter (Zetterberg 
2012). 

Kopplingen österut är den viktigaste idag för att bevara ädellövskogens kontakt med omgivningarna 
då sambandet sträcker sig ända fram till Nackareservaten och därmed Tyrestakilen. Sambandet är 
svagt och känsligt särskilt över området vid Gullmarsplan där Söderstaden är under planering. Från 
skogsområdena i Årsta Skog finns ett svag samband under broarna till Kolerakyrkogården. Även vid 
Mårtensdal i Hammarby sjöstad är förtätningar planerade, men diskussioner om planteringar under 
broarna pågår som en kompensationsåtgärd. Detta kan förstärka sambandet. Det fortsatta sambandet 
längs bergkanten (Hammarbyskogen) och förbi Hammarbybacken är starkt till Nackareservaten.  

Även söderifrån finns en spridningsväg där några viktiga ställen är Lindeparken m.fl. parker intill 
Bolidenplan. I detta område planeras Årstastråkets tredje etapp och det är idag inte känt om detta 
samband kan bevaras när området vid Bolidenplan kommer att bebyggas. 

Viktiga kontaktzoner med det blivande reservatet 

Tre olika kontaktzoner finns för ädellöv inom det blivande reservatet, se figur 8. 1) Ekområdena längst 
i väster vid Årsta bollplan, som även har stor betydelse för bevarandet av jätteekar och eklevande 
arter, 2) ädellövskogsområden vid Dianelund med den fortsatta kopplingen över Bolidenplan samt 3) 
strandzonen med ädellöv nära Gullmarsplan. 
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Figur 8. Närbild över områdena nära Gullmarsplan. 

Våtmarker 

Värden i det blivande reservatet 

Då det gäller våtmarksarter har Årsta Skog och särskilt Årsta holmar stora ekologiska värden där 
större delen av stränderna utgörs av naturstrand. Särskilt Årsta holmar är i detta sammanhang en viktig 

replipunkt för många arter då området idag är mycket ostört. Här häckar t.ex. näktergal, mindre 
hackspett, drillsnäppa och silltrut samt troligen också häger, rörsångare, sävsångare och 
mindre hackspett. Groddjur kan fortplanta sig vid stränderna och bävern har en hydda här. 

Spridningsvägar/områden 

Årstaviken är en av de viktigaste spridningsvägarna mellan Saltsjön och Mälaren. Om andelen 
naturstränder mellan Årstaviken kan öka utanför reservatet är det positivt för den biologiska 
mångfalden. 

Idag är Årstaviken och dess stränder ett avskiljt område från andra landområden, se figur 9. För att 
förstärka våtmarkssambandet har staden restaurerat Årstabäcken. Därför finns ett samband som 
sträcker sig längre söderut mot Årstafältet än vad som syns i figuren. På Årstafältet planeras att utöka 
dammarealen när Årstafältet kommer att bebyggas. För att förstärka Årstafältets biologiska mångfald 
vore det värdefullt om förbindelsen mellan Årstabäcken och Årstafältet kan förstärkas.  
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Figur 9. Kärnområden och spridningsvägar för våtmarksarter. Avstånd 3000 effektiva meter 
(Zetterberg 2012). 

Viktiga kontaktzoner med det blivande reservatet 

Goda kontaktzoner för våtmarksarter med det blivande reservatet finns längs vattnet och de många 
naturstränderna. För att öka den biologiska mångfalden på Årstafältet vore det värdefullt om kontakten 
mellan Årstabäcken och Årstafältet kan förstärkas. 
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