
 
Sida 1 av 4 

Sakägare:       2017-10-23 
Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn 
Simlångsvägen 
Årsta 
 
        Stockholms stadsbyggnadskontor 
        Registraturen 
        Box 8314 
        104 20 Stockholm 
        Att: Ulrika Egerö 
 
 
Yttrande angående förslag på Naturreservat Årstaskogen - 2017 
Dnr: 2011-20835 
 
 
Sammanfattning 
Vi välkomnar att Årstaskogen blir naturreservat, under förutsättning att hela Årstaskogen omfattas av reservatet, 
och inte bara den del som nu anvisas, där vissa områden undantagits för uppenbar exploatering av viktig 
skogsmark. Ett av syftena med reservatet är att skydda och bevara områdets funktion som kärnområde för växter 
och djur, med fokus på sammanhållna barrskogsområden med grova gamla tallar, variationsrik ädellövskog, 
naturstränder och skyddsvärda arter. Ekosystemtjänsterna behöver förstärkas i städerna för att mildra effekterna 
av klimatförändringarna - det är verkligen inte läge att hugga ner träd och öka andelen hårdgjord mark i städerna. 
Ändå innebär nuvarande förslag att stora delar av den nuvarande skogen lämnas utanför naturreservatet, fritt för 
exploatering. 
Det är tydligt att de farhågor vi haft om exploatering för bostäder, garage, butiker och vägar (se tidigare remissvar 
i bilaga 1 och 2), håller på att besannas, dvs att områden som lämnas utanför gränsdragningen kommer att 
exploateras. Det finns redan långt gångna byggplaner i direkt anslutning till våra staketgränser.  
Vi i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn motsätter oss planen på att exploatera Årstaskogen genom att bygga 
ca. 1000 nya lägenheter. Vi vill att hela skogen ska bli naturreservat.  
 
Den 16 oktober överlämnades 7.767 namnunderskrifter mot exploateringen av Årstaskogen till 
exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog. 
 
 
Vad är Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn (fd. Stugan)? 
Vi är en koloniträdgårdsförening i Årstaskogen med 23 stugor och två odlingslotter. Föreningen hette tidigare 
Stugan, och ännu tidigare Ensta-Sundsborg med anor från 1917, vi firar alltså 100 år i år! Koloniområdet var från 
början större än vad det är nu. Det sträckte sig förbi gymnasiet och upp mot Skagersvägen där det fortfarande 
syns spår av fruktträd och andra trädgårdsväxter mellan bergsknallarna. Vi är en av tre koloniträdgårdsföreningar 
inom det område som föreslås bli naturreservat. I förlängningen efter vårt område västerut ligger föreningen 
Dianelund och längre bort Årstalidens koloniträdgårdsförening. Vår förening ligger längst åt öster i Årstaskogen, 
alldeles bakom Värmdö Gymnasium vid Gullmarsplan, och är en av de naturliga entréerna till Årstaskogen. I 
avsaknad av gatuadress anger vi Simlångsvägen bakom gymnasiet, vilket visat sig vara en tydlig och naturlig 
hänvisning. 
 
 
Skanskvarns läge 
Vi vill självklart att hela koloniområdet hamnar inom naturreservatet, just nu är två eller tre lotter placerade 
utanför reservatsgränsen och det är oklart vad anledningen till det är samt hur många stugor det faktiskt rör sig 
om. Vi är ytterst tveksamma till att de stugor som hamnar utanför reservatet kommer att kunna ges plats någon 
annanstans i föreningen och definitivt inte utanför föreningens nuvarande gränser när ett naturreservat väl 
kommit till stånd, eftersom man inte får bygga i ett naturreservat. Skulle de lotter med stugor som hamnar utanför 
reservatsgränsen försvinna, försvårar det arbetet för en redan liten förening, som då decimeras med tre 
medlemmar, med allt vad det innebär. 
 
En annan aspekt som oroar oss är förutsättningarna för att odla och vara på våra lotter under tiden det byggs 
utanför koloniområdet, vi befarar att vi kommer att behöva stå ut med byggcontainrar, maskiner, och 
sprängningar medan det byggs, samt när el, vatten och infrastrukturnät skall dras till de nya bostäder som 
planeras. Vi är oroande för att en reservatsgräns som tillåter bilvägar och bostäder precis utanför våra staket 
kommer att innebära problem med dagvattenavrinning, störande trafik samt påverkan på kulturmiljön men även 
mer skugga och därmed göra det svårare för oss att odla, många av våra lotter är redan nu skuggiga pga 
norrläget. Vi tror dessutom att det finns risk för att bebyggelse tätt inpå oss kommer innebära konflikter med de 
nya grannarna, bostadsrättsägare som måste tänka på sina mångmiljoninvesteringar. Vi eldar ju grenar från 
beskärning två gånger per år, och gödslar våra trädgårdar flera gånger per säsong och det är inte alla som har 
förståelse för detta när de planerat att sitta på sin balkong en varm sommarkväll. Det är helt enkelt ogenomtänkt 
att placera balkonger och fönster precis ovanför våra lotter.  
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Erfarenheten från andra koloniområden (t.ex. Årstafältets Koloniområde) som flyttats pga exploatering säger oss 
att ett löfte om kompensation väger lätt och att ersättningen inte kommer att motsvara det vi redan har utan visa 
sig vara värdelöst när det väl är dags.  
 
I beslutsdokumentet för reservatsgränsen måste det därför vara säkerställt att de kolonister som hamnar utanför 
reservatsgränsen erbjuds en ny tomt i området där det ingår bygglov för stuga samt ersättning för kostnader som 
nybygge eller flytt av en stuga och växter skulle innebära. I de fall kolonisten som hamnar utanför området inte 
vill flytta sin stuga eller bygga nytt på den anvisade platsen ska ekonomisk ersättning utgå för att denne ger upp 
sin lott. De alternativa platser som erbjuds oss måste vara soliga och med odlingsbar jordmån.  
Vilka konkreta planer på ersättning finns för oss kolonister? 
 
 
Bakgrund 
2014 års reservatsförslag 
Dåvarande majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige - Alliansen, lade 2014 fram ett förslag till beslut 
avseende naturreservat. Förslaget gick ut på remiss till ett antal myndigheter, förvaltningar, föreningar och 
sakägare. Förslaget mottogs i stort positivt. Det de flesta hade invändningar emot var gränsdragningen, framför 
allt österut, där gränsen drogs mitt i vårt koloniområde, och därigenom utelämnade ett stort antal kolonilotter, 
men än viktigare hamnade viktiga spridningsvägar utanför området. Reservatsförslaget klubbades dock aldrig 
igenom före maktskiftet i Stadshuset. 
 
2017 års reservatsförslag 
I maj 2017 lades ett nytt förslag fram, det fjärde i ordningen sedan 1996. Då detta förslag innehöll planer på hård 
exploatering av Årstaskogen, mottogs det med massiv kritik från medborgarna. Vid jämförelse med äldre förslag 
innehåller det senare en annorlunda gränsdragning som uppenbart skall gynna vidare exploatering av skogen, 
och hysa plats åt uppemot 1000 nya bostäder.  
 
De områden som nu gjorts tillgängliga för exploatering är de flacka, lättillgängliga områdena, som idag flitigt 
används av skolor, förskolor, lekande barn, motionerande och till övrig rekreation. Kvar lämnas en brant, 
norrliggande slänt och strandpromenaden som redan omfattas av strandskyddet. 
Exploateringsnämnden och exploateringskontoret äger ärendet, men det senare sitter dessutom på två stolar, då 
de samtidigt har i uppdrag att markanvisa 8500 bostäder i Stockholm under 2017. Vi i koloniföreningen 
Skanskvarn ifrågasätter lämpligheten i att exploateringskontoret är drivande i reservatsärendet. 
Exploateringskontoret ansåg dessutom att ett nytt samråd inte var nödvändigt, men efter massiva protester insåg 
man att man faktiskt var tvungna att genomföra dessa, enligt områdesskyddsförordningen och kommunallagen. 
Nuvarande samråd är skrattretande litet om man jämför med det som gjordes 2014. Det har endast gått ut till 
Länsstyrelsen och fem andra myndigheter, nämnder, förvaltningar och två sakägare. Att jämföra med de ca. 35 
remissinstanser som fick yttra sig 2014. Den webbenkät som öppnades under augusti 2017 angående 
Årstaskogens framtid för att - enligt Stockholms stads hemsida - få in kunskap, idéer och synpunkter för den 
fortsatta planeringen av Årstaskogen, visade sig utgå från att det skulle byggas bostäder, och att skogen i dess 
nuvarande form inte kunde bevaras. De över 3000 svar och synpunkter som kom in visade sig vara i stort sett 
värdelösa då exploateringskontorets projektledare hävdade att synpunkterna inte skulle tas i beaktande vid 
beslut av reservatsgränserna, utan enbart i samband med exploateringen. 
Det förslag till beslut, samt skötselplan som nu presenterats, har inte ändrats något nämnvärt sedan 2014 års 
förslag, med undantag för den nya gränsdragningen, och det faktum att det verkar klart att exploatering kommer 
att äga rum. Stora delar vital biologisk mångfald hamnar utanför den föreslagna naturreservatsgränsen, och 
rekreativa värden åsidosätts grovt.  
 
 
Avsaknad av analys 
Markytan i Årstaskogen är mycket värdefull och det är uppenbart att de nya gränserna har gjorts efter var det är 
lukrativt att bygga och inte efter vilka områden som på grund av sina ekologiska och rekreativa värden ska ingå i 
reservatet. Vid en jämförelse mellan dagens föreslagna gränsdragning och det förslag som arkitektfirman 
Andersson Arfwedson Arkitekter AB tog fram till Erik Wallin 2014 framstår de i det närmaste identiska. Det är inte 
så gränserna för ett naturreservat bör sättas, varför kopieras byggherren Erik Wallins formuleringar i 
införsäljningen av reservatet till medborgarna? Det nya förslaget grundar sig alltså på förslag från arkitekter och 
byggherrar, innan naturreservatet antagits och utan att analysera vilka naturvärden som försvinner specifikt i 
dessa delar och utan hänsyn till påverkan av Årstaskogens ekologiska kärnområde i stort. Behovet av bostäder i 
Stockholmsregionen är stort, men alternativa platser har inte utretts och staden bör enligt oss ha ett mer 
långsiktigt, hållbart tänkande. Det går inte att kompensera avverkning av flerhundraåriga träd. Trycket på 
Årstaskogen kommer att bli allt hårdare när tiotusentals nya invånare flyttar in i Slakthusområdet, Söderstaden, 
Liljeholmskajen, Årstafältet, Årstastråket, samt allmän förtätning av Årsta, Johanneshov och Årstahusen vid 
Årstabergs station och därför bör skogen bevaras i sin nuvarande storlek. 
 
Under de mer än 20 år som ett naturreservat varit föremål för diskussion har flera förslag lagts fram, men ännu 
har inga beslut fattats. Dock har ytan för reservatet minskat för varje nytt förslag. I 2017 års förslag är ytan ca. 
40% mindre än det första förslaget från 1996. Samtidigt som befolkningen i Årsta med omnejd under samma 
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period ökat från 17000 till runt 30000 invånare. Därmed ökar också behovet av rekreations- och grönområden i 
närmiljön. Utöver detta tillkommer planerad och inledd bebyggelse i Årstaberg, Årstadal, Årstastråket, Årstafältet 
och Johanneshov. I Stockholm utgör exploatering det största hotet mot djur och natur, och därför är ett 
naturreservat högaktuellt för att skydda Årstaskogen mot vidare exploatering. 
 
 
Ekologi/Biologi 
Årstaskogen och Årsta holmar utgör tillsammans med Årstaviken ett ekologiskt viktigt område och måste anses 
som en unik miljö i ett storstadsområde. Ett kärnområde med betydelsefulla barrskogs-, ädellövs- och 
strandmiljöer som bedöms ha högt artvärde med en del rödlistade och ibland hotade arter. Årstaskogen är av en 
ålder och karaktär som till största delen försvunnit i produktionsskogsbruket. Nuvarande storlek på skogen 
medför att en del arealkrävande skogsmesar (tofsmes och svartmes) häckar i området, men risken är stor att 
Årstaskogen i dag ligger på gränsen i storlek för att kunna bevara sin mångfald på egen hand och de redan nu 
svaga spridningsvägarna i både nord/sydlig och öst/västlig riktning blockeras med nuvarande förslag. Att 
ytterligare minska denna yta påverkar, med största sannolikhet, den biologiska mångfalden negativt.  
 
Bland Årstaskogens värden tar man i 2014 års förslag upp den gamla tallskogen med tallticka och 
ädellövsskogen som särskilt värda att bevara. I senaste reservatsförslaget, som möjliggör för exploatering, tas 
stora delar värdekärna med gammal tall bort liksom viktiga delar med återväxt och föryngring, vilket riskerar att 
leda till utarmning av områdets biologiska mångfald och svårigheter för arterna att leva kvar på lång sikt. Stora 
delar av hällmarkstallskogen samt merparten av ädellövskogen och den lövskog som domineras av hägg, björk 
och asp, ligger utanför reservatets föreslagna gränser, dessa påpekas som viktiga för att bevara de ekologiska 
sambanden mellan Nacka och Årstaskogen i Skötselplanen. Dessa spridningssamband som dessutom innefattar 
ett stort antal naturliga entréer måste undantas från exploatering, både inom och utanför naturreservatet.  
Inventeringar av fladdermöss 2016, i samband med tunnelbaneutredningar, visade på förekomst av fladdermöss i 
Årstaskogen nedanför Skanskvarn. Fladermöss är fridlysta. Andra fridlysta arter i Årstaskogen är padda. 
 
Arealen ädellövskog i Stockholms län är försvinnande liten och därför är det mycket viktigt att inkludera 
ädellövskog i ett naturreservat när ädellövskog finns representerad i en skog. Med nuvarande 
naturreservatsförslag utelämnas en stor del av utpekad ädellövskog nedanför Skanskvarn. Här är ädellövskogen 
flerskiktad och består av alm, lind, lönn, ek och ask. Barken på ädellövträd, i synnerhet asp och ask som har 
rikbark, är livsutrymme för artspecifika insekts-, lav- och svamppopulationer. I ädellövskogens markskikt återfinns 
många arter växter och svampar och ädellövträden är också viktiga för insekter och fåglar. Skogen riskerar att 
kännas mindre tillgänglig eftersom bebyggelse, vägar och trafik kommer att hindra människor att komma in i den. 
Vi i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn tror inte att bostadsbristen löses genom att ta bort de värden som gör 
Stockholm unikt, nuvarande förslag kommer medföra att stora delar av en fantastiskt fin och skyddsvärd skog 
försvinner och det går aldrig att återskapa. Hela skogen bör skyddas och skötas naturvårdsmässigt för att säkra 
skogen som ekologiskt kärnområde. För att spridningsvägarna ska kunna behållas behövs ett större 
reservatsområde.  
Vad händer med de arter som reservatet inrättas för att skydda? Varför ens inrätta ett reservat?  
 
 
Kulturhistoriska värden 
I Årstaskogen återfinns tre Koloniträdgårdsföreningar - Årstaliden, Dianelund och Skanskvarn - och Årsta gård. 
De sista tre har, tillsammans med omgivande naturmark, av Stadsmuseet klassats som kulturhistoriskt, eller 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Hur tas de kulturhistoriska värdena i beaktande? Kulturförvaltningen skrev t.ex. 
i sitt samrådsyttrande 2014 att man borde ha övervägt att föreslå Årstaskogen som kulturreservat. Trots det har 
man inte inkluderat hela vårt koloniområde och dessutom vill man lägga reservatsgränsen precis intill båda 
koloniområdena Skanskvarn och Dianelund. Varför görs inget nytt samråd med kulturförvaltningen? 
 
 
Barnperspektivet 
Skolor och förskolor i Årsta med omnejd, använder skogen för sin pedagogiska verksamhet. En exploatering av 
skogen skulle innebära att barnen förlorade de närgrönområden som de dagligen använder. Kommunen har ett 
ansvar att se till att FN:s barnkonvention - som dessutom snart blir svensk lag, efterlevs i alla beslut som rör 
barn, trots detta har ingen barnkonsekvensanalys gjorts. 
Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn ser på förslaget i allmänhet med förvåning över det faktum att den nya 
gränsdragningen och bebyggelse med bilvägar helt tycks negligera det ansvar man har som ansvarsbärande 
myndighetsutövare att i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter ta hänsyn till barnets bästa 
(artikel 3 - “Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”) och till barns rätt till lek 
och fritid (artikel 31) i en miljö som uppmuntrar till kreativt tänkande och rörelse (artikel 6) i en betydligt renare 
och friskare luft än den i stadsmiljö.  
Nya vägar ska byggas för att förbinda ny bebyggelse med befintliga vägar. Dessa kommer enligt plan att dras 
utanför förskolan Trollstugan och bakom Skanskvarnsskolan, en skola som planeras utökas från dagens 491 
elever till 900. Har någon frågat barnen och ungdomarna om deras åsikter? (artikel 12). För barnens och 
kommande generationers skull - bevara den unika miljön med ädelträd, gammal tallskog och koloniträdgårdar. 
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Vi i Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn menar att det inte kan vara Årstaskogen som ska ta ansvaret 
för hela stadens behov av nya bostäder.  
 
Så här skriver Katarina Luhr i debattartikel i www.stockholmdirekt.se 29 september; 
 

“Jag hade personligen gärna sett att hela skogen, holmarna och även området på andra sidan vattnet, 
blivit reservat om det varit möjligt, men vi måste ta ansvar och se till hela stadens behov, nu och för 
framtiden. Bostadsbristen i Stockholm är stor. Framtidens Stockholm har en ökad befolkning på samma 
markyta. Våra barn och barnbarn måste ha någonstans att bo och nu tar vi besluten som lägger 
grunden för en stadsplanering med både bostäder och skyddad natur i en stad där vi även i framtiden 
ska kunna promenera, leka, bada i rent vatten och andas ren luft."  

 
Vid en närmare granskning av karta från Stockholm stads egna hemsida ser man att Årsta med omnejd planeras 
att vara extremt tätbebyggt inom 5 år. Inom en tidshorisont på ca 20 år kommer området att ha ökat sitt 
invånarantal på sällan skådat sätt i Stockholm stad.  
Vi finner det därför oansvarigt att inte göra hela Årstaskogen till naturreservat, trots att det finns vetenskapliga 
bevis för att träden hjälper till att rena luften för staden och skogen hjälper stadens invånare att må bra.  
Catharine Ward Thompson, SLU:s nya hedersdoktor i landskapsarkitektur forskar på att i stora drag undersöka 
hur människor påverkas av att bo med, respektive utan, tillgång till ett grönområde. Resultaten är tydliga. 
“Den första aspekten är fysisk hälsa. Vi är mer aktiva ute än inne, framför allt barn. Immunsystemet blir också 
starkare hos de som tillbringar tid vid ett grönområde”. 
Världshälsoorganisationen WHO delar bilden, och skriver på sin hemsida att grönområden främjar fysisk aktivitet 
och återhämtning, samt är viktiga för psykisk hälsa. “Risken att drabbas av psykisk ohälsa halveras hos de som 
besöker ett grönområde minst en gång i veckan. I studier har vi sett att stressade människor ofta pratar om att de 
vill ha frisk luft och lugn och ro”. 
Vi vill påminna om att i slutet av januari 2017 var luften på Hornsgatan på Södermalm, dvs tvärs över Årstaviken, 
sämre än i Peking som är en stad som är ökänd för sina luftföroreningar. Återigen och slutligen – i ett läge som 
beskrivs ovan finner vi det oansvarigt att inte göra hela Årstaskogen till naturreservat eftersom hela Årstaskogen 
behövs för stadens invånare. (se bilaga 3)  
 
 
Vi ber att få avsluta med - och kommentera - två väl valda citat från Skötselplanen 
Skötselplan 2017-09-19 - sid. 5 
“I stadsdelarna Årsta, Johanneshov, Liljeholmen, södra Högalid och västra Katarina bor cirka 52 000 personer 
som har Årstaskogen som sitt närmsta naturområde. För dessa invånare är Årstaskogen ett lättillgängligt 
skogsområde“ 
 

Så - för vem behöver området “tillgängliggöras”? 
 

Skötselplan 2017-09-19 - sid. 5 
“Befolkningen väntas öka till 61.600 år 2020 som ett resultat av ökat bostadsbyggande, framförallt när 
Liljeholmen är färdigutbyggt. De rekreativa sambanden mellan Liljeholmen och Hammarby och Södermalm är 
viktiga att upprätthålla liksom entréområden från Årstas bostadsområden.“ 
 

Varför då ta bort en stor del av den faktiskt tillgängliga ytan av skogen? 
 

Om man är seriös med att tillgängliggöra Årstaskogen för fler än de som redan i dag nyttjar skogen, varför inte 
nöja sig med att sätta upp skyltar, inrätta ett naturrum och möjligtvis toaletter, men låt bli exploateringen av 
skogen! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn - genom: 
 

      
Klara Granberg – Styrelseledamot   Mathias Elovsson – Styrelseledamot 
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