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Remiss av förslag till naturreservat för Årstaskogen —
Årsta holmar
Stockholms stad har översänt förslag till naturreservat för Årstaskogen —
Årsta holmar på remiss. Syftet med att bilda naturreservat för Årstaskogen
är att skydda och för friluftsliv och rekreation utveckla ett stadsnära
naturområde med upplevelsevärden, att skydda och stärka områdets
funktion för den biologiska mångfalden samt att skydda och framhäva
kulturhistoriska spår i landskapet. Syftet med att bilda naturreservat för
Årsta holmar är att skydda och bevara de för Stockholm unika stadsnära
skärgårdsöarna och deras värdefulla natur- och kulturlandskap samt öka
tillgängligheten till dem. I RUFS2010 är området en del av den centrala
regionkärnan vilket innebär att utvecklingen här är av stor betydelse för
hela regionen samt att grönområden, parker och mötesplatser är av stor
vikt för kärnans attraktivitet.

Stockholms läns landsting ser positivt på Stockholms stads förslag att bilda
naturreservat för Årstaskogen-Årsta holmar och på sätt bidra till att uppnå
det i RUFS2010 angivna planeringsmålet om god tillgång till tätortsnära
natur av god kvalitet. Tillgänglighet till stränder är också av stor betydelse.

Landstinget uppskattar att den befintliga södra farleden, som är av
riksintresse, har tagits i beaktande. Den norra farleden, norr om Årsta
holmar är dock inte av riksintresse. Föreskrifterna anger att nyanläggningar
och andra åtgärder som behövs för framkomlighet och säkerhet i farleden
är undantagna från reservatsföreskrifterna. Landstinget anser att det är av
stor vikt att staden beaktar den framtida kollektivtrafiken på vatten och att
båda farlederna hålls öppna för kollektivtrafik.
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