
Kära skogsvänner och alla ni som vill stoppa skövlingen av Årstaskogen! 

 

Det ger inspiration och hopp att se så många av er här idag, vilket engagemang det finns för 

vår skog! Inte konstigt med tanke på att det är gammelskog bara ett stenkast från innerstan. 

Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen har just berättat om skogens skyddsvärde. 

Årstaskogen är Söderorts gröna lunga som renar vår luft, den ger naturupplevelser och 

avkoppling, och är en fantastisk och mystisk lekplats för våra barn. Där promenerar 

hundägare och pensionärer, där orienterar skolbarn, där går förskolebarn dagligen på 

upptäcktsfärd, där motionerar stressade invånare från Södermalm, Liljeholmen och Årsta, där 

susar skogscyklister fram, där njuter kolonisterna med sina trädgårdar och samtidigt finns där 

tystnad. Allting bara runt knuten – en skog tillgänglig för alla.  

 

Under 20 år har politikerna pratat om att Årstaskogen borde skyddas som naturreservat 

eftersom den är så unik och viktig. För varje förslag som kommit, har dock ytan blivit allt 

mindre. Från 1996 till 2017 har ytan minskat med 40%, alltså på väg att halveras. Samtidigt 

som invånarna i skogens närhet, fördubblats! Och detta enbart för att bereda så mycket mark 

som möjligt för framtida exploatering.  

Stadsdelsnämndens politiker tog 2014 ett beslut att ställa sig positiva till det då liggande 

reservatsförslaget, och då ingick vissa områden som ansågs ha stort skyddsvärde. I 2017 års 

förslag har man plötsligt exkluderat vissa av dessa områden, utan att motivera varför.  22 % 

av skogen ska avverkas, alltså ett område lika stort som Sickla köpkvarter, och sen ska 

marken hårdfört jämnas ut, för att ge plats åt 800-1000 bostäder. I förslaget påstås dessutom 

att skogen inte är tillgänglig och användarvänlig! Men en skog måste inte göras om till en 

park, för att bli tillgänglig. Årstaskogen har flera naturliga entréer och små stigar som leder 

till den promenad- och cykelväg som löper längs med stranden. Skogen behöver inga höga 

stödmurar, som tvunget måste anläggas för att kunna skapa vägar åt de planerade 

bostäderna,  och ingenting behöver sprängas bort för att utjämna marken- skogen är perfekt 

som den är!  

 

När vi i nätverket har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret 

som på Exploateringsnämndens uppdrag, driver arbetet med både reservatet och 

bostadsbyggandet samtidigt, så svarar de att reservatsgränserna i huvudsak har dragits för att 

möjliggöra exploatering. Men det finns inte ett ord nedskrivet om varför de flacka, soliga och 

lättillgängliga delarna har utelämnats. Inga yttranden av sakkunniga, inga 

konsekvensanalyser. Det enda som finns är en instruktion från S-politiker till tjänstemännen 

om att det ska gå att klämma in 1000 bostäder på områden som skulle ha blivit reservat!  

 

Den här politiska idén utgår ifrån byggbranschens önskemål, ett antal byggherrar som i 

omgångar skickat anspråk till Exploateringskontoret sedan 4 år tillbaka. De nu föreslagna 

gränserna sammanfaller nästan perfekt med en ansökan om markanvisning från den byggherre 

som tillsammans med en arkitektfirma varit mest pådrivande. Detta är inte en slump, och det 

bekräftas också av byggherren som skriver att de tillsammans med Stockholms stad gjort 

förslag till gränsdragning för naturreservatet.  

I Socialdemokraternas Stockholm som ska ha delmålet ”Hållbart byggande och boende” är 

det alltså exploateringsintressen som sätter reservatsgränser, inte skogens skyddsvärde.  

 

Så Årstaskogen ska bli mindre, trots att antalet invånare ökat markant de senaste 20 åren och 

invånarna i området Årsta-Enskede-Vantör är nu c:a 100000. Dessutom kommer antalet i 

Årstaskogens närhet öka med ytterligare tiotusentals personer, inom en nära framtid. 

Stadsdelsområdet Årsta-Enskede-Vantör är det område som redan tar det största ansvaret för 



bostadsbyggande! Och kringliggande områden, som Liljeholmen och Hammarby sjöstad, har 

också ökat sitt invånarantal markant under senare tid. Såklart ser vi positivt på att det byggs 

bostäder i Stockholm, men detta innebär ju att grönområdena får än mer betydelse! Hittills har 

vi samlat in uppemot 8000 namnunderskrifter, från invånare på Södermalm, Liljeholmen, 

Östberga, Kärrtorp, Hammarby sjöstad, Enskede och Årsta m.m. Det här är ingen fråga som 

handlar om att några få Årstabor inte vill att det ska ”byggas på deras bakgård”- det här är en 

fråga som berör hela södra Stockholm och i ett större perspektiv, hela planeten då ingen skog, 

särskilt gammal skog, bör avverkas!  

 

Vi måste bygga 800-1000 bostäder i Årstaskogen, tjatar ansvariga politiker.  
 

Detta trots att ekonomer nu går ut och varnar för att det har byggts för mycket dyra bostäder i 

Stockholm! Det råder ett överutbud och bostadsmarknaden är överhettad. På regeringsnivå 

anklagar nu Moderaterna regeringen för att det har byggts för mycket exklusiva bostäder, 

samtidigt som Moderaterna i Stockholm ville bygga 5000 exklusiva bostäder i Årstaskogen. 

Kan politikerna, på riks och kommunnivå, vara snälla och ta ansvar för sin politik och få den 

att stämma överens?  

Nej, det behövs inte byggas 1000 bostäder för en ekonomisk elit som vill ha sjöutsikt.  

 

Detta visar att ansvariga politiker tillsammans med exploateringskontoret, för både 

partikamrater och medborgare, bakom ljuset. Dels vad gäller Årstaskogens skyddsvärde och 

dess popularitet och tillgänglighet i nuvarande skick och dels vad gäller det faktiska behovet 

av bostäder och att just Årsta måste ta mer ansvar för detta. Hela deras retorik är byggd på 

lögn! Det behövs byggas billiga hyresrätter, men det är en omöjlighet i Årstaskogen, eftersom 

enda anledningen att Stockholms stad vill sälja just den marken, och inte andra lämpliga 

gråytor, är för att här kan de få ut högsta priset. Men är detta verkligen en ansvarsfull 

förvaltning av våra gemensamma naturresurser?  

 

Hur kan stadshuset driva en politik som går emot både medborgarnas vilja och internationella 

åtaganden som de globala mål som Sverige är skyldiga att uppfylla? FN:s Globala mål 

innebär bl.a. att fram till år 2030 så SKA Sverige ha minskat städernas negativa 

miljöpåverkan, med särskild uppmärksamhet på luftkvalitét och Sverige ska säkra 

inkluderande och tillgängliga grönområden, i synnerhet för barn! Likaså har den politiska 

majoriteten antagit visionen ”Ett Stockholm som håller samman” och ”Ett Stockholm för 

alla”, politikerna påstår sig värna miljön, men i realpolitik, som Årstaskogen, gör man det 

motsatta och målet att motverka bostadssegregationen- det är verkligen inget som man uppnår 

när man förstör Årstaskogen!  

 

 

 

I takt med att Stockholms invånare blir allt fler ska man ju bevara rekreationsområden som 

motverkar psykisk och fysisk ohälsa. Risken att drabbas av psykisk ohälsa halveras hos de 

som besöker ett grönområde minst en gång i veckan. I studier har man sett att stressade 

människor ofta pratar om att de vill ha frisk luft och lugn och ro. I länder som Finland och 

Japan skrivs nu skogspromenader ut på recept för rehabilitering, vi VET grönområdens 

betydelse för att motverka sjukdomar. Hur kan ansvariga politiker ta beslut som går på tvärs 

emot all tillgänglig forskning och även andra länders betydligt bättre relation till skogen som 

resurs?  

 



Ansvariga politiker utlovade en medborgardialog där folket skulle få möta politiker och 

ställa frågor. Det blev aldrig ett sånt möte. Resultatet blev en webbenkät som bara låg ute i ett 

par veckor. En enkät med ledande frågor, som förutsatte att medborgarna i staden inte var 

nöjda med Årstaskogen och att den tvunget måste förändras och exploateras, för att duga. Det 

fanns inte ens som alternativ att välja att man vill bevara hela skogen. Trots att över 3000 svar 

lämnades in, har man nu meddelat att man inte kommer ta hänsyn till dessa vid beslut om 

reservatsgränser, utan enbart under processen som gäller den tänkta exploateringen! Hur kan 

man kalla detta dialog?  

 

En webbenkät utesluter den allra viktigaste gruppen av medborgare- alla tusentals förskole- 

och skolbarn som använder skogen. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen ofta 

är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre 

minne än andra barn. Tillgången på skog och naturområden i våra tätorter minskar alltmer och 

i takt med att barnantalet ökar radikalt i Årstaskogens närhet, så är det direkt barnfientligt att 

minska Årstaskogen och dessutom att ta bort de mest lekvänliga platserna!  

Politikerna får gärna fundera över vad det kommer kosta skattebetalarna på lång sikt, att 

minska barnens tillgång till skogen!  

 

För att förbättra medborgardialogen anordnade vårt nätverk en picknick i Trollskogen, och 

bjöd in ansvariga politiker men inte ens då kunde de bemöda sig med att möta medborgarna. 

Och där fanns barnen med sina frågor!  

 

Sedan  picknicken har nätverket arbetat på olika fronter;  

-Uppvaktat miljöpartiets miljöborgarråd Katarina Luhr och socialdemokratiska ordföranden i 

Exploateringsnämnden Jan Valeskog, och den 25 oktober får vi äntligen möta Valeskog, efter 

lång tids uppvaktning!  

-Anordnat skogsguidningar för ansvariga politiker.  

-Skickat skrivelser till förvaltningar  

-Begärt ut markanvisningar och olika typer av beslutsunderlag från staden 

-Mejlat och ringt till politiker och tjänstemän och haft kontakt med media som SVT och DN 

och vi har lyckats nå fram i mediabruset, genom lokaltidningar.  

- Alla berörda förtroendevalda har fått brev med information inför beslut och fått broschyren i 

brevlådan 

 

Och det är fortsatt alla vi som är engagerade i Årstaskogen, vi som skriver till politiker, 

samlar namnunderskrifter, och pratar om frågan med grannarna- som är förändringen och vi 

måste fortsätta tillsammans för att bevara vår älskade skog för framtida generationer!  
 


