ÅRSTASKOGEN – EN SKOG
ATT VARA STOLT ÖVER
Skogen är flitigt använd och nyttjas av
boende i Årsta, Liljeholmen, Östberga,
Gullmarsplan, Södermalm och Hammarby
Sjöstad. Vissa av dessa områden har mycket
ont om grönytor. Redan utan de 1 000
bostäder som planeras i skogen kommer
invånarantalet i Årsta att öka från 18 000
till drygt 40 000 med nu planerade nybyggen.
Till detta kommer helt ny bebyggelse i
Söderstaden och Slakthusområdet (omfattar
åtminstone ytterligare 10 000 invånare).
Allt fler kommer att behöva skogen som
ett viktigt rekreationsområde. Om skogen
ska räcka för alla och behålla sina ekologiska
höga kvaliteter behöver den skyddas i sin
nuvarande form.
När det nu planeras bostäder i Årstaskogen
föreslås dessa på enormt populära och lätt
tillgängliga områden – de mer eller mindre
flacka hällmarkerna. Den lek- och promenadvänliga skogen skulle försvinna. Förutsättningar för en biologisk mångfald försämras.
Det finns en överhängande risk att barriärer
skapas i form av vägar, stödmurar och höga
trappor. Detta kommer att kraftigt försämra
tillgängligheten till den skog som finns kvar.
För många blir skogen omöjlig att nå.

Nätverket Bevara Årstaskogen
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ÅRSTASKOGEN
– en unik del av
Stockholm

Vi förstår behovet av att bygga bostäder. Vi tror däremot
att en för hårt driven förtätning riskerar att försämra
stockholmarnas möjligheter till rekreation och förstöra
ekologiska värden som inte kan repareras, utan att för den
skull komma närmare den hållbara stad som eftersträvas.
bevaraarstaskogen@gmail.com bevaraarstaskogen.wordpress.com
fb: Bevara Årstaskogen Instagramtag: #bevaraarstaskogen

BEVARA ÅRSTASKOGEN
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»Men varför vill man bygga här? Det är ju så himla fint. Träden har ju egna liv.«

En tidig vårmorgon i skogen
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Morgondaggen ligger fortfarande kvar
på det tunna gräset på hällmarken runt tallarna.
Det är tyst för här är man långt från trafiklederna. Skogsfåglarna bidrar däremot
med en intensiv ljudmatta.
En morgontidig barnfamilj strövar i skogen.
Barnen letar efter den bästa klättertallen
medan de vuxna häller upp varsin kopp
kaffe ur termosen.
– Ett rådjur! utropar plötsligt ett av barnen.
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ÅRSTASKOGEN ÄR EN TILLGÅNG
Årstaskogen är en lunga, inte bara för
årstabor utan också för södermalms- och
liljeholmsbor – ja för hela Stockholm.
Med sina naturvärden och sitt läge mitt
i staden är Årstaskogen en ’unique selling
point’ för staden. Något att vara stolt över!
Redan utan de 1 000 bostäder som planeras
i skogen kommer invånarantalet i Årsta att
öka från 18 000 till drygt 40 000 med nu
planerade nybyggen. Till detta kommer helt
ny bebyggelse i Söderstaden och Slakthusområdet (omfattar åtminstone ytterligare
10 000 invånare). Ingen kan påstå att Årsta
inte tar sitt ansvar för bostadsbyggandet!

»Träd i storstäder sparar miljarder
kronor per år i folkhälsokostnader.
I en ny studie från State University
i New York har tjänsterna som träden
producerar i tio storstäder runt om
i världen värderats. Forskarna kom fram
till att träden minskar folkhälsokostnader
med över 500 miljoner dollar (över fyra
miljarder kronor) varje år.«
Citat från: Natursidan.se
Källor: Yale Environment, Eurekalert och
”Implementing and managing urban forests:
A much needed conservation strategy to increase
ecosystem services and urban wellbeing”
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TILLGÄNGLIGHETEN
TILL ÅRSTASKOGEN IDAG

– OCH IMORGON?
Idag är det bara att följa stigen ut i skogen.

Vad är en tillgänglig skog?

Ökar tillgängligheten med murar?

Idag finns olika typer av terräng i skogen.

VÄGAR – En väg är tänkt att göra skogen
mer tillgänglig. Det tror vi inte på. Vägen
kommer i långa sträckor att ligga högt över
naturmarken. Här går man bredvid skogen,
inte i den.

Det påstås att Årstaskogen är svårtillgänglig
idag. Det är inte sant. Nästan var man än
befinner sig, vilket hus man än passerar, finns
det en gångväg eller stig som tar en vidare in
bland träden. Vem som helst kan nå skogen.
ʇʇ Den lättvandrade övre gångvägen passar

dem som inte kan gå i för kuperad terräng.
ʇʇ De vackra solbelysta hällmarkerna
med äldre tallskog är omtyckta och
lättillgängliga för besökare i alla åldrar.
ʇʇ De branta partierna uppskattas både för
intervallträning och för terrängcykling.

Aktuella förslag på bebyggelse och ’grön
kaj’ hotar att försämra tillgängligheten
till skogen, tvärtemot vad som påstås.

TRAPPOR – Det kommer att finnas ett fåtal
öppningar längs vägen, där man kan gå ner
till skogen via långa trappor. Inga barnvagnar,
äldre, funktionsnedsatta eller små barn
klarar av detta hinder.

SEKTION VID ÅRSTA IP

Imorgon kan vi få gå i långa trappor bredvid höga murar, ”gabioner”, ner till norrsluttningen.
MURAR – För att bygga en väg utan
branta upp- och nedförslutningar i mycket
varierande topografi krävs att man fyller ut
svackor och stöttar dessa jordmassor med
stödmurar. En cykelväg av god standard ska

ha en lutning på 2 %. En bilväg i lokalnätet
har god standard med max 7% lutning.
Det innebär att det blir höga och långa
murar. I dag byggs sådana ofta av stenkassar
så kallade gabioner.

Lila linje visar var ’stråket’/vägen kräver stödmurar mellan 2 – 7 meter höga.
VY MOT STÖDMUR OCH TRAPPA

VÄG

TRAPPOR

TRAPPOR

VÄG

RÄCKE

STÖDMUR

STÖDMUR
UTFYLLD MARK – TIDIGARE TALLSKOGSHÄLLMARK

Tvärsnitt genom väg och mur vid Årsta IP.

Grova murar sträcker sig hundratals meter, med höjder upp till 7 meter, längs skogens kant.
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ETT VINGKLIPPT RESERVAT
Det nya förslaget till avgränsning av Årstaskogen naturreservat
innebär att viktiga områden av skogen försvinner. Både möjligheter
till rekreation, lek och biologisk mångfald försämras avsevärt.
Rekreation för alla

Årstaskogen är ett mycket omtyckt och
viktigt rekreationsområde bland såväl årstabor som boende i närliggande områden
som Södermalm, Liljeholmen, Årstadal,
Årstaberg och Johanneshov. Att grönområden sänker blodtryck, uppmuntrar till
motion och rörelse, förbättrar mikroklimatet
och renar luften är väl känt. Med en kraftigt
växande befolkning behövs all befintlig
skog för att kunna leverera de unika ekosystemtjänster som en naturskog erbjuder.
Skolor, scouter, orientering, löpträning,
cykling, familjepicknick, upptäcktsfärder
för stora och små, utflykter med funktionshindrade – alla får plats i skogen. Än så länge.

Barnens favoritytor bebyggs

Årsta har genomgått ett stort generationsskifte och mängden barn i området har
mångdubblats. I Årsta med omnejd finns
många förskolor och grundskolor som

använder skogen dagligen. Skogsmiljön
utgör en unik och värdefull miljö för barn,
de får mycket bra motorisk träning och
utvecklar ett viktigt förhållande till djur
och natur. Lek i skogen är dessutom ofta
mindre konfliktfylld än lek på skolgårdar.
Vi har kartlagt vilka områden i skogen
som används mest av skolor och förskolor.
De områden som hotas av bebyggelse
är flacka solbelysta hällmarker. De är mest
uppskattade i undervisning och lek.
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Talltickor och duvhökar

Ett av syftena med naturreservatet är att
skydda och utveckla den biologiska mångfalden. Årstaskogen är mycket gammal
med 250 år gamla tallar som nu hotas av
avverkning. Ett stort antal värdefulla och
hotade arter förekommer i Årstaskogen,
bland annat mindre hackspett, spillkråka,
duvhök, tallticka och reliktbock.
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» Ska det byggas något i skogen
– ska det vara kojor! «
IVAR, 11 ÅR

Skogens storlek är avgörande för att
arterna ska kunna fortleva. Nuvarande
förslag innebär att över 22 % av skogen
utesluts från naturreservatet. Ekologiskt
viktiga områden av skogen hamnar helt
utanför naturreservatet och kommer att
exploateras och därmed försvinna. Cirka
44 % av hällmarkstallskogen försvinner.
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De redan svaga spridningszonerna mellan
Mälarens strandnära natur i väster, Nackaskogarna i öster och Majroskogen i söder,
försämras eller blockeras med nuvarande
förslag. För att uppfylla syftet rörande
biologisk mångfald behöver reservatet
omfatta hela dagens skogsområde.
—7—

