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Remissvar avseende förslag till beslut för Årstaskogen och Årsta holmar Naturreservat i 
Enskede – Årsta – Vantör, Dnr 2011
 
Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar (FSSK) är en region av Koloniträdgårdsförbundet 
76 medlemsföreningar i Stockholms stad
att företräda koloniträdgårdsföreningarnas intressen och att öka intresset för koloniträdgårdsverksam
heten i staden och bland dess invånare. I denna egenskap anser vi oss föranlåtna att yttra oss beträf
fande ärendet om att skapa ett naturreservat omfattande Årstaskogen. Inom det berör
dagsläget tre medlemsföreningar i FSSK, nämligen Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (f
Stugan), Dianelunds Koloniträdgårdsförening och Årstalidens Koloniträdgårdsförening
torps fritidsträdgårdar i förslaget till beslut). 
 
Sammanfattning 
Koloniträdgårdsrörelsen ställer sig positiv till att koloniträdgårdsområden inlemmas i nu
kommande naturreservat. I samband med att så beslutas bör även särskilda skötselanvis
brukaravtal utarbetas i samverkan med koloniträdgårdsrörelsen. 
 
Koloniträdgårdsföreningarnas medlemmar är oftast starkt miljömedvetna och vill gärna
en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena, parkern
ytorna. Koloniträdgårdar bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden. 
upprätthålla de viktiga gröna spridningszonerna mellan stadens grönytor
 
Två av de av förslaget berörda koloniområdena 
dena i Stockholm. I flertalet tidigare planärenden har dessa av staden betecknats som 
värdefulla att bevara. Det är därför ytterst förvånande att planförslaget inte omfattar hela Skanskvarns 
(f d Stugans) koloniområde utan väljer att dra naturreservatsgränsen rakt igenom detta. Detta är 
mycket otillfredsställande och olyckligt även för skötsel och un
anledningen anser vi det ytterst viktigt att hela Skanskvarns koloniområde inordnas i det föreslagna 
naturreservatet. 
 
Med anledning av att Stockholms befolkningsantal idag ökar kraftigt och att det i förslagets närområde 
beräknas byggas ett mycket stort antal nya bostadsområden, tror vi att efterfrågan på odlingsområden 
för stadens invånare även kommer att öka rejält. Då 
stadsdelarna redan idag har långa köer/intresselistor
om möjligt bör utöka markområdena som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling
Inom det föreslagna naturreservatet vill vi därför peka på möjligheten att 
 
Koloniträdgårdar i stadens naturreservat
Vi har idag goda erfarenheter av att stadens koloniområden inlemmas i olika naturreservat. En förut
sättning för detta positiva ställningstagande är att det i samband med reservatbildningen utarbetas 
tydliga och väl motiverade skötselanvisningar. Staden har härvidlag oftast ställt sig välvillig och utar
betat dessa i gott samarbete med koloniträdgårdsföreningarna så att
för respektive områdes specifika skötsel. I samband med sådana överenskommelser finner vi det 
lämpligt att överväga att upprätta särskilda brukaravtal som tydligt klargör föreningarnas deltagande i 
skötseln av reservatmark i eller strax utanför det av före
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Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar (FSSK) är en region av Koloniträdgårdsförbundet 
medlemsföreningar i Stockholms stad med sammanlagt ca 7400 medlemmar. FSSK har till uppgift 

reningarnas intressen och att öka intresset för koloniträdgårdsverksam
heten i staden och bland dess invånare. I denna egenskap anser vi oss föranlåtna att yttra oss beträf
fande ärendet om att skapa ett naturreservat omfattande Årstaskogen. Inom det berörda området finns i 
dagsläget tre medlemsföreningar i FSSK, nämligen Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (f
Stugan), Dianelunds Koloniträdgårdsförening och Årstalidens Koloniträdgårdsförening
torps fritidsträdgårdar i förslaget till beslut).  

positiv till att koloniträdgårdsområden inlemmas i nu
kommande naturreservat. I samband med att så beslutas bör även särskilda skötselanvis
brukaravtal utarbetas i samverkan med koloniträdgårdsrörelsen.  

Koloniträdgårdsföreningarnas medlemmar är oftast starkt miljömedvetna och vill gärna
hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena, parkern

Koloniträdgårdar bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden. I det ingår även att 
upprätthålla de viktiga gröna spridningszonerna mellan stadens grönytor (s.k. gröna kilar).

Två av de av förslaget berörda koloniområdena tillhör bland de äldsta idag existerande koloniom
dena i Stockholm. I flertalet tidigare planärenden har dessa av staden betecknats som 

att bevara. Det är därför ytterst förvånande att planförslaget inte omfattar hela Skanskvarns 
d Stugans) koloniområde utan väljer att dra naturreservatsgränsen rakt igenom detta. Detta är 

ställande och olyckligt även för skötsel och underhåll av detta koloniområde. Av den 
anledningen anser vi det ytterst viktigt att hela Skanskvarns koloniområde inordnas i det föreslagna 

Med anledning av att Stockholms befolkningsantal idag ökar kraftigt och att det i förslagets närområde 
beräknas byggas ett mycket stort antal nya bostadsområden, tror vi att efterfrågan på odlingsområden 
för stadens invånare även kommer att öka rejält. Då våra koloniträdgårdsföreningar bl.

köer/intresselistor till de befintliga kolonilotterna, anser vi att staden 
om möjligt bör utöka markområdena som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling
Inom det föreslagna naturreservatet vill vi därför peka på möjligheten att utöka odlingsmarken

Koloniträdgårdar i stadens naturreservat 
Vi har idag goda erfarenheter av att stadens koloniområden inlemmas i olika naturreservat. En förut

ta positiva ställningstagande är att det i samband med reservatbildningen utarbetas 
tydliga och väl motiverade skötselanvisningar. Staden har härvidlag oftast ställt sig välvillig och utar
betat dessa i gott samarbete med koloniträdgårdsföreningarna så att anvisningarna blir väl anpassade 
för respektive områdes specifika skötsel. I samband med sådana överenskommelser finner vi det 

särskilda brukaravtal som tydligt klargör föreningarnas deltagande i 
i eller strax utanför det av föreningen arrenderade markområdet. 

 

Stockholms stadsbyggnadskontor 

avseende förslag till beslut för Årstaskogen och Årsta holmar Naturreservat i 

Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar (FSSK) är en region av Koloniträdgårdsförbundet med 
FSSK har till uppgift 

reningarnas intressen och att öka intresset för koloniträdgårdsverksam-
heten i staden och bland dess invånare. I denna egenskap anser vi oss föranlåtna att yttra oss beträf-

da området finns i 
dagsläget tre medlemsföreningar i FSSK, nämligen Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (f d 
Stugan), Dianelunds Koloniträdgårdsförening och Årstalidens Koloniträdgårdsförening (kallad Skön-

positiv till att koloniträdgårdsområden inlemmas i nuvarande och 
kommande naturreservat. I samband med att så beslutas bör även särskilda skötselanvisningar och 

Koloniträdgårdsföreningarnas medlemmar är oftast starkt miljömedvetna och vill gärna medverka till 
hållbar utveckling av de stadsnära grönområdena, parkerna och odlings-

I det ingår även att 
(s.k. gröna kilar).  

tillhör bland de äldsta idag existerande koloniområ-
dena i Stockholm. I flertalet tidigare planärenden har dessa av staden betecknats som kulturhistoriskt 

att bevara. Det är därför ytterst förvånande att planförslaget inte omfattar hela Skanskvarns 
d Stugans) koloniområde utan väljer att dra naturreservatsgränsen rakt igenom detta. Detta är 

derhåll av detta koloniområde. Av den 
anledningen anser vi det ytterst viktigt att hela Skanskvarns koloniområde inordnas i det föreslagna 

Med anledning av att Stockholms befolkningsantal idag ökar kraftigt och att det i förslagets närområde 
beräknas byggas ett mycket stort antal nya bostadsområden, tror vi att efterfrågan på odlingsområden 

bl. a i de berörda 
till de befintliga kolonilotterna, anser vi att staden 

om möjligt bör utöka markområdena som ställs till invånarnas förfogande för koloniträdgårdsodling. 
utöka odlingsmarken. 

Vi har idag goda erfarenheter av att stadens koloniområden inlemmas i olika naturreservat. En förut-
ta positiva ställningstagande är att det i samband med reservatbildningen utarbetas 

tydliga och väl motiverade skötselanvisningar. Staden har härvidlag oftast ställt sig välvillig och utar-
anvisningarna blir väl anpassade 

för respektive områdes specifika skötsel. I samband med sådana överenskommelser finner vi det 
särskilda brukaravtal som tydligt klargör föreningarnas deltagande i 

ningen arrenderade markområdet. Därigenom 
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kan t ex risken för missförstånd eller oklarheter om skötsel vid t ex slyröjning, gräsklippning, ogräs-
rensning m.m. i koloniområdenas närområde undvikas. 
 
Koloniträdgårdsverksamheten och stadens miljö 
Koloniträdgårdsförbundet och dess region i Stockholm – FSSK har under många år aktivt arbetat för 
att öka miljömedvetenheten bland medlemmarna och i de olika föreningarna. I all studieverksamhet 
framhålls vikten av att kolonirörelsen går i främsta ledet för att stötta en långsiktigt ekologiskt hållbar 
miljö i vår stad. Intresset för koloniträdgårdsverksamhet och för att skapa viktiga gröna lungor i 
stadsmiljön har ökat markant och flertalet nya kolonister är väl införstådda i de krav som ställs på 
skötsel, underhåll och odling inom koloniområdena. Koloniträdgårdsrörelsens företrädare i staden 
anser därför att koloniområdena utgör viktiga inslag i stadens grönområden och kan sägas vara av 
väsentlig betydelse för att upprätthålla en god biologisk mångfald och för att förädla stadens parkmark 
för alla invånare. I Stockholm är alla koloniområden tillgängliga parkområden för alla invånare på 
områdenas allmänna ytor och vägar. 
 
Vi vill i detta sammanhang särskilt peka på den risk som föreligger i planförslaget att det nya natur-
reservatet isoleras från de så viktiga gröna kilarna och som därmed markant minskar ett av reservatets 
syften ”att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion för växter och djur”. Vi 
anser det därför viktigt att säkerställa tillräckligt stora gröna korridorer mot Nackareservatet (Nacka- 
Värmdökilen och Tyrestakilen) och mot Hemskogen (Hanvedenkilen via bl.a. Årstafältet). Det finns 
god anledning till att ha detta i åtanke i samband med planeringen av bebyggelsen på Årstafältet, utef-
ter gamla Huddingevägen och kring Gullmarsplan. Vi anser därför att även stora delar av ädellövsko-
gen mellan Skanskvarns koloniområde och Gullmarsplan måste bevaras och således införlivas i natur-
reservatet. En del i en grön korridor mot Hemskogen kan vara det eventuellt framtida flyttade koloni-
området på Årstafältet.  
 
Naturreservatets gränser 
Vi anser att reservatets gränser följer vad som uppfattas som naturområdets gräns mot de befintliga 
bebyggda områdena utom i avgränsningen mot Gullmarsplansområdet i öster. Här är gränsdragningen 
helt omöjlig och ologisk eftersom gränsen dragits rakt igenom Skanskvarns koloniträdgårdsområde 
utan något som helst hänsynstagande till befintlig markanvändning. Skanskvarns koloniträdgårdar (f d 
Stugans) är redan idag en relativt liten förening, men tillhör liksom Dianelunds koloniträdgårdsföre-
ning de allra äldsta koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm. Som sådan har den i alla tidigare plan-
ärenden betecknats som kulturhistoriskt värdefull och därför ansetts ha ett högt bevarandevärde. Just 
därför att den idag ligger inklämd mellan bergknallarna bakom Gullmarsplans gymnasium visar dess 
ursprungliga utseende. Ett koloniområde som de ursprungliga kolonisterna anlade på otillgängliga 
markområden för att ge dem förutsättningar att odla grönsaker, bär och frukt i stadens närhet under 
livsmedelsbristens år i början av förra seklet. Även om det av planförslaget inte framgår att området 
skall avvecklas uppfattas förslagets gränsdragning som ett allvarligt hot mot föreningens fortsatta 
existens. Det kan inte undvikas att gränsdragningen medför en osäkerhet beträffande markens fortsatta 
användning, varför det kommer att bli svårt att upprätthålla en fungerande föreningsverksamhet. Före-
ningens medlemmar kommer att ha helt olika villkor beroende på om deras lotter befinner sig inom 
eller utom naturreservatets gränser. Förutsättningarna för att t ex få likvärdiga bedömningar av lotter 
som ska överlåtas torde allvarligt försämras. Risken finns även att denna osäkerhet drabbar områdets 
skötsel och underhåll. Staden bör i sitt beslut om naturreservatet tydligt klargöra att hela Skanskvarns 
koloniområde skall ingå i detta både för att ge föreningen rimliga möjligheter att existera med likvär-
diga villkor för sina medlemmar, dels för att redan nu tydligt markera områdets höga kulturhistoriska 
bevarandevärde. 
 
Behovet av utökade odlingsmöjligheter i Stockholm 
Stockholms befolkning ökar idag kraftigt och nya bostadsområden och bostadshus måste byggas för 
att ge rum för alla som flyttar in. I och omkring Stockholms stad finns många arbetstillfällen, goda 
kommunikationer, tilltalande bostadsområden och god samhällsservice. Utmärkande för staden är även 
dess närhet till naturmarker, vatten och grönska. En förutsättning för att upprätthålla en långsiktigt 
ekologiskt hållbar stadsmiljö och en god bostadsmiljö i Stockholm är att bevara tillräckligt omfattande 
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gröna markområden i anslutning till bostadsområdena. Stadens invånare har alltmer börjat värdesätta 
dessa grönområden och efterfrågan på odlingsbar mark ökar stadigt. Koloniträdgårdsrörelsen i Stock-
holm har idag ett väl etablerat system för upplåtelse av kolonilotter och varje förening har av den an-
ledningen ett fungerande kösystem för nya medlemmar. Vi ser idag hur dessa önskemål om att få till-
gång till kolonilotter stadigt ökar och hur kötiderna förlängs både i innerstaden och i ytterstaden. Vi 
vill därför hävda att det parallellt med bristen på bostäder även finns en stor brist på odlingsmöjlighe-
ter för stadens invånare. Staden borde uppmärksamma denna efterfrågan och i alla planärenden även 
väga in möjligheterna att avsätta mark för stadsnära odling. Speciellt i samband med det i detta sam-
manhang aktuella förslaget om att avsätta mark som naturreservat borde det vara möjligt att även an-
visa ytterligare mark för att utöka odlingsytor speciellt i närheten till de befintliga koloniområdena. Vi 
vill därför peka på två möjligheter till detta i det föreslagna området. Dels finns det idag en f d träd-
gårdstomt där Sköntorps gård tidigare har legat, dels finns trädgården kring torpet Dianelund. Båda 
dessa områden ligger i direkt anslutning till befintliga koloniområden och skulle kunna upplåtas för 
fritidsträdgårdsändamål att ingå i de befintliga koloniområdena. Torpet Dianelund hyrs idag av kolo-
niträdgårdsföreningen att användas som föreningshus och som samlingslokal för uthyrning, men dess 
trädgård sköts endast begränsat eftersom den inte kan upplåtas till enskilda kolonister för odling. 
Sköntorps gårds f d tomt har ursprungligen varit en uppodlad trädgårdstomt bland annat med ett flertal 
fruktträd. En upplåtelse av denna tomt till odlingsändamål skulle möjliggöra ett återupprättande av en 
aktiv trädgård. 
 
Slutliga särskilda påpekanden  
Vi förutsätter att skötselanvisningarna för koloniområdena inom naturreservatet ytterligare utarbetas i 
samverkan med koloniträdgårdsföreningarna för att tydliggöra kolonisternas rättigheter och skyldig-
heter inom området. Ett sådant tydliggörande måste därutöver även klargöra vilka skyldigheter staden 
har beträffande skötsel inom och utom koloniområdena. Det är viktigt att tydligt säkerställa att åtgär-
der får vidtas för att upprätthålla koloniområdenas brukande t ex beträffande tillgänglighet och närlig-
gande växtlighets utbredning. Transporter med bil måste fortsättningsvis även tillåtas till och från 
koloniområdena på särskilt anvisade större gångvägar. 
 
I förslaget till naturreservat anges att koloniområdet intill f d Sköntorps gård skulle benämnas Skön-
torps fritidsträdgårdar. Vi vet inte varifrån detta namn är hämtat, men förstår att man därmed avser 
Årstalidens Koloniträdgårdsförening. Vi vill hävda att föreningens namn är det senare och att även 
staden i sina handlingar bör använda detta. 
 
Detta remissyttrande har samtliga berörda föreningar godkänt och uppdragit till FSSK att insända till 
staden. Det står emellertid varje förening fritt att ytterligare klargöra sina ståndpunkter i egna särskilda 
yttranden till staden. Yttrandet har även delgivits Koloniträdgårdsförbundet. 
 
Stockholm den 26 augusti 2014 
 
Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar 
 
 
Lennart Pöppel 
ordförande 
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