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Sammanfattning 
Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med framför allt tallskog på både 
morän och hällmark, samt ädellövskog. Skogen över 150 år och här finns även en riklig 
förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år (Ekologigruppen & Stockholm 
stad, 2012). Skogen har aldrig slutavverkats och har en lång kontinuitet.  

Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna struktur och utgör 
tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett ekologiskt kärnområde med särskilt 
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. (Stockholm stad, 2014) 

Närmare 50 s.k. naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, indikatorarter, skyddade 
arter) varav minst 28 är rödlistade förekommer i Årstaskogen. På fler än 80 tallar växer 
den rödlistade talltickan som i sig kräver träd som är minst 100-150 år. Många träd ät 
betydligt äldre. Som exempel på andra hotade arter kan nämnas dammfladdermus, 
mindre hackspett, spillkråka, duvhök, tallticka och reliktbock. Andra viktiga signalarter 
för sammanhängande gammal skog är svartmes och tofsmes. För att arterna inom 
området ska kunna fortleva under lång tid i området är områdets storlek avgörande. 
Därtill är natursambanden, de s.k. spridningszonerna mellan Mälarens strandnära natur i 
väster, Nackaskogarna i öster och Majroskogen i söder, viktiga att upprätthålla 
(Stockholm stad, 2014). Redan svaga spridningsvägar både i nord/sydlig riktning och 
öst/västlig blockeras med nuvarande förslag på naturreservat. Dessa spridningssamband 
som dessutom innefattar ett stort antal naturliga entréer hotas nu av exploatering, både 
inom och utanför naturreservatet.  

Ett av syftena med reservatet är att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets 
funktion som kärnområde för växter och djur, med fokus på sammanhållna 
barrskogsområden med grova gamla tallar, variationsrik ädellövskog, naturstränder och 
skyddsvärda arter. (Stockholm stad, 2014) Ändå väljer man att utesluta över 22 % från 
naturreservatet. Både värdekärnor av tallskog, hällmarkstallskog och ädellövskog hamnar 
utanför naturreservatet med nuvarande förslag och riskerar att exploateras. Det går inte 
att kompensera avverkning av flerhundraåriga träd! 
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Inledning 
Detta dokument har tagits fram av nätverket, Bevara Årstaskogen, med anledning av de 
planer på naturreservat respektive exploatering av Årstaskogen som nu föreligger. I 
nätverket finns bl.a. en yrkesverksam ekolog med stor kunskap om Årstaskogen. Stora 
delar av innehållet är dock hämtat från stadens egna publiceringar genom åren, bl.a. från 
alla förslag till beslut om naturreservat med tillhörande skötselplaner. Så kunskap borde 
finnas hos beslutsfattarna, efter över 20 år av utredningar. Icke desto mindre görs nya 
gränser utan någon som helst hänsyn till detta, utan endast med syfte att tillgodose 
exploateringstrycket. Förslagen grundar sig 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. Låt vara att behovet av bostäder 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. Dessutom bidrar Årsta redan i 
allra högsta grad till bostadsbyggandet. Åsikterna nedan baseras på fakta och på 
formuleringar i reservatsförslagen, inte minst i dess syften. 

Vi vill påvisa och beskriva Årstaskogens stora naturvärden samt det stora behovet av att 
skydda skogen långsiktigt. I förslaget till naturreservat som togs fram 2014, har stora 
delar av skogen uteslutits, vilka var med i 2006 års förslag, som i sin tur minskats rejält i 
förhållande till 1996 års förslag, vilket i sin tur fick kritik för att man inte tagit med 
Hammarbyskogen…. Inga av dessa förändringar har gjorts utifrån skogens värde för 
rekreation eller biologisk mångfald. När så förslaget reviderades 2017, kunde man 
hoppas att det tagits hänsyn till bristerna och att reservatet utvidgats igen. Istället 
minskades det ytterligare och det togs bort viktiga delar för både biologisk mångfald, 
rekreation och tillgänglighet. Denna gång gick Stockholm stads exploateringsnämnd 
också ut med att man avsåg att bygga 800 -1000 bostäder i de uteslutna delarna. Man 
påstår också att man på detta sätt kommer att öka tillgängligheten, spridningssambanden 
och utveckla naturreservatet, vilket enligt oss är både vilseledande och helt felaktigt. De 
redan svaga spridningssambanden riskerar att försämras ytterligare och den biologiska 
mångfalden att utarmas genom att minska skogen med ytterligare 22%. (Nästan en 
halvering jämfört med 1996.) 

Årstaskogen är redan lättillgängligt från flera platser. Skogen ligger nära allmänna 
kommunikationsmedel och nås från många punkter. Genom skogen och utmed stranden 
finns ett nätverk av promenadstigar. Flera av promenadvägarna är lättillgängliga för 
funktionshindrade. En förbättrad tillgänglighet görs inte genom ytterligare exploatering, 
utan genom tydliga entréer, kartor, skyltar och foldrar. Mycket finns att säga om 
rekreation, hälsa, klimat, partikelrening, dagvatten m.m. Likaså hur kraftigt besökstrycket 
på skogen kommer att öka och därmed behovet av denna kvarvarande ”gröna lunga”. 
En stor befolkningstillväxt sker i området genom naturligt generationsskifte samt genom 
förtätningar inne i Årsta och nya bostäder på bl.a. Årstastråket, Årstafältet, Årstadal och 
Slakthusområdet. Vidare i detta dokument kommer vi dock att koncentrera oss på 
biologisk mångfald och naturvärden. Hela skogen är betydelsefull för att värdena ska 
kunna finnas kvar på lång sikt. 

• Både värdekärnor av tallskog, hällmarkstallskog och ädellövskog hamnar utanför 
naturreservatet med nuvarande förslag och riskerar att exploateras, liksom 
områden med efterföljare och föryngring. Hela eller åtminstone absolut största 
delen av skogen bör skyddas och skötas naturvårdsmässigt för att säkra skogen 
som ekologiskt kärnområde. Det innefattar både värdekärnor och områden med 
något yngre skog. 

• Redan svaga spridningsvägar både i nord/sydlig riktning och öst/västlig 
blockeras med nuvarande förslag. Dessa spridningssamband som dessutom 
innefattar ett stort antal naturliga entréer måste undantas från exploatering, både 
inom och utanför naturreservatet.  
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Allmän beskrivning av Årstaskogen 
Årstaskogen utgör en del av Mälardalens sprickdalslandskap. Skogen är belägen på en 
förkastningsbrant som sluttar mot norr ner till Årstaviken där Årsta holmars grönska 
bryter vattenspegeln mellan skogen och Södermalms strand. Årsta Skog och Årsta 
holmar är en viktig del i Stockholms blågröna struktur och utgör tillsammans med 
Årstaviken och dess stränder ett ekologiskt kärnområde med särskilt betydelsefulla äldre 
barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. (Stockholm stad, 2014) 

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med framför allt tallskog på både 
morän och hällmark, samt ädellövskog, kolonilotter och en del öppen mark, främst i 
form av kala hällar. Det innebär inte någon storskog, men ger ändå förutsättningar att 
hysa en stor del av den biologiska mångfald som finns i Stockholmsområdet. Det är 
unikt att en storstad har så stora naturvärden ända in till staden. Skogen i staden är av en 
ålder och karaktär som till största delen försvunnit i produktionsskogsbruket 
(Ekologigruppen & Stockholm stad, 2012). Storlek och spridningsvägar har stor 
betydelse för att bevara dessa värden, liksom att bevara både värdekärnor med de äldsta 
träden, områden med efterträdare samt möjlighet till föryngring.  

Ett av syftena med reservatet är att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets 
funktion som kärnområde för växter och djur, med fokus på sammanhållna 
barrskogsområden med grova gamla tallar, variationsrik ädellövskog, naturstränder och 
skyddsvärda arter. (Stockholm stad, 2014) Ändå väljer man att utesluta över 22 % från 
naturreservatet, tillika större delen av ädellövskogen och hällmarkstallskogen. 

Storleken 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 spridningsvägarna är svaga. Att 
ytterligare minska storleken påverkar den biologiska mångfalden negativt. 

Enligt en tidigare undersökning skulle mest naturvårdsnytta ges genom åtgärder som 
syftar till att förbättra kvaliteterna i de befintliga biotoperna inom Årstaskogen. Här 
utgörs föreslagna åtgärder huvudsakligen av naturvårdsanpassad skötsel som bl.a. syftar 
till att ge en större andel död ved, äldre skog, mer bärande buskar och träd. En viktig 
åtgärd är också att bevara de största sammanhängande biotoperna obrutna. 
(Ekologigruppen & Stockholm stad, 2007). Tilläggas kan att mängden död ved ökat 
avsevärt de senaste tio åren genom att gamla tallar dör av. Detta ökar värdet på skogen 
som ekologiskt kärnområde. 

Sett till de kända värden och utredningar som finns i Årstaskogen är det mycket 
sannolikt att en oberoende naturvärdesinventering skulle innebära att större delen av 
skogen skulle bedömas ha mycket höga värden. Det förekommer flera viktiga 
biotopvärden och substrat; rikligt med gamla träd som t.ex. flerhundraåriga tallar, rikligt 
med död ved i form av många torrakor och lågor, pansarbark på tallarna, grova grenar, 
vidkroniga träd, rovfågelbon, hålträd, hackspettshack/hål, solbelysta träd m.m. Övriga 
delar som i en detaljerad inventering eventuellt skulle kunna särskiljas med något lägre 
värden, är nästan lika viktiga för att bevara hela skogens värden på lång sikt, dels för att 
naturvärdena stiger med ålder, men också för att arterna i värdekärnorna ska kunna 
fortleva i tillräckligt stora bestånd där det finns inräknat efterträdare och föryngring. 

Det förekommer över 80 träd med den rödlistade svampen tallticka, vilket får anses 
mycket ovanligt. (Ekologigruppen & Stockholm stad, 2012). Tallskog och då i synnerhet 
hällmarkstallskog är inte särskilt artrika biotoper i sig själva, varför antalet fynd i 
Årstaskogen rimligen kan bedömas som mycket högt. 

I det europeiska nätverket natura 2000 finns naturtypen västlig taiga som består av 
boreala barr- och lövskogar med lång kontinuitet. Det är viktigt att bedöma om 
Årstaskogen uppfyller kraven på Natura 2000-naturtyp.  
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Tallskog och hällmarkstallskog 
Årstaskogen domineras av gammal tallskog på över 150 år och här finns även en riklig 
förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år (Ekologigruppen & Stockholm 
stad, 2012). Skogen har aldrig slutavverkats och har en lång kontinuitet. På fler än 80 
tallar växer den rödlistade talltickan (Ekologigruppen & Stockholm stad, 2012). 
Talltickan kräver att träden är gamla, minst 100-150 år. Många träd är alltså betydligt 
äldre än så. Så stor andel gamla träd och så hög frekvens med tallticka är mycket ovanligt 
och visar på tallarnas värden i sig själva, för biologisk mångfald och för människors 
upplevelser. Rikligt med död ved, pansarbark och solbelysta träd är exempel på 
strukturer som visar på höga naturvärden. Den rödlistade reliktbocken gynnas av 
solbelysta grova tallar och finns både i Årstaskogen och i tallar runt om i Årsta. Även 
signalarterna blomkålssvamp och grovticka förekommer. Duvhök som är rödlistad 
(NT=nära hotad), och regionalt sällsynt förekommer. Den och flera andra fåglar kräver 
högskog med grova träd (se vidare under fåglar).  
Det är av största vikt att även spara stora områden med yngre tall, då föryngringen är låg 
under de gamla träden. Tall är ett så kallat primärträdslag som snabbt etablerar sig efter 
brand eller andra markstörningar orsakat av t.ex. bete, men har betydligt svårare att 
etablera sig som underskikt i en skog av större träd (Ekologigruppen & Stockholm stad, 
2012) 
I senaste reservatsförslaget tas stora delar värdekärna med gammal tall bort liksom 
viktiga delar med återväxt och föryngring, vilket riskera att leda till utarmning av 
områdets biologiska mångfald och svårigheter för arterna att leva kvar på lång sikt. 
Framför allt stora delar av hällmarkstallskogen ligger utanför nuvarande avgränsning. 

  
Rödstjärten trivs i gammal tallskog och tofsmes kräver stora skogsområden. Foto: Magnus Nilsson 

 
Gammal hällmarkstallskog. Foto: Karin Wittboldt Svenungsson 
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Ädellövskog och annan lövskog 
Även Årstaskogens ädellövskog har höga naturvärden. Högvuxen ädellövskog med 
sekundära trädslag är ovanligt i Stockholm och kräver lång kontinuitet. Skogsalm är ett 
sådant och har varit det viktigaste trädslaget, men är på stark tillbakagång pga. almsjukan 
och är nu starkt hotad (CR) enligt nationella rödlistan. Många av de riktigt grova almarna 
har avverkats pga. almsjukan. Ask, lönn och lind gör att ädellövskogen ändå kan bevara 
en kontinuitet och att flera av organismerna knutna hit kan leva kvar. Även asken är 
hotad och sårbar (EN) pga. askskottsjukan. Bland strukturerna märks gamla och grova 
träd och bland fåglarna förekommer mindre hackspett (NT), gröngöling, stenknäck, 
steglits och kattuggla som alla är knutna till lövskog. 

Klibbal, asp och hägg är andra viktiga lövträd som ej betraktas som s.k. ädellövträd. 
Hägg är ett viktigt och vackert inslag med sin rika blomning som gynnar pollinatörer 
vilket är ytterligare än ekosystemtjänst att anamma. Asp är viktigt för bl.a. hackspettar 
och klibbal ger strandpromenaden karaktär med gamla ihåliga träd.  

I senaste förslaget till naturreservat ligger lejonparten av ädellövskogen och den lövskog 
som domineras av hägg, björk och asp, utanför reservatets gränser. Det gäller bl.a. östra 
delen av skogen mot broarna, vid Årsta gård upp mot Svärdlångsvägen och 
Dellensvägen samt mellan kolonilottsområdet Dianelund och Gullmarsvägen och 
bredvid Skanskvarnskolan.  

 
Närbild över områdena nära Gullmarsplan (Conec, 2013). Notera att stora delar av 
ädellövskogen ligger utanför reservatsförslaget och att de svaga 
spridningssambanden snörs av. 
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Naturvårdsarter i Årstaskogen 
Artrikedom och ovanliga arter innebär ett viktigt kriterium för värdering av skogens 
biologiska mångfald. Det är dessutom av värde för pedagogisk verksamhet och 
upplevelser. En del arter är rödlistade. En nationell rödlista är en sammanställning av 
arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Utöver rödlistade arter 
uppmärksammas de arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- och 
habitatdirektiv, då dessa får en högre status i Artskyddsförordningen. Därtill nämns s.k. 
signalarter som indikerar höga naturvärden, utan att vara rödlistade. Tillsammans 
betraktas alla dessa kategorier som s.k. naturvårdsarter att särskilt uppmärksamma. Ett 
stort antal naturvårdsarter varav en del rödlistade och även hotade arter förekommer i 
Årstaskogen. 

Rödlistade arter 
Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier som omfattar skattningar av 
populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning 
placeras arterna i olika kategorier. De arter som uppfyller kriterierna för någon av 
kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar 
(VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade 
arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. 

I Årstaskogen har det påträffats ca 28 rödlistade arter. 

De som bedöms vara hotade eller starkt hotade (enligt Artdatabankens rödlista) är ), 
dammfladdermus (EN), alm (CR) och ask (EN) samt mer vanligt förekommande fåglar 
som kungsfågel (VU) och stare (VU).  

Som exempel på frekvent förekommande arter som är rödlistade, tämligen sällsynta och 
med höga indikatorvärden kan nämnas mindre hackspett (NT), duvhök (NT), tallticka 
(NT), stortimjan (VU), paddfot (NT) och reliktbock (NT). 

Utöver rödlistade arter uppmärksammas de arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv 
eller art- och habitatdirektiv, då dessa får en högre status i Artskyddsförordningen. 
Därtill nämns s.k. signalarter som indikerar höga naturvärden, utan att vara rödlistade. 

Tillsammans betraktas alla dessa kategorier som s.k. naturvårdsarter att särskilt 
uppmärksamma. 

 
Kattuggla och mindre hackspett i Årstaskogen. Foto: Magnus Nilsson. 
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Tabell över naturvårdsarter 

Art Rödliste-
kategori 

Direktivs-
art 

Typisk 
art 

Signalart 

skog 

Övrigt 

1.  Mindre  hackspe t t  NT  X X Lövskog. Häckar. Arealkrav. 
Sällsynt 

2.  Spi l lkråka NT X X X Tallskog och blandskog. 
Häckat årligen. Stora 
arealkrav. Osäker status. 

3.  Gröngö l ing  NT   X Lövskog. Tidigare häckande. 
Osäker status. 

4.  Duvhök NT   X Regionalt sällsynt. 200 par i 
Sörmland. 

5.  Stare  VU    Odlingslandskap, lövskog. 
Häckar. Vanlig art med 
negativ trend. 

6.  Kungs fåge l  VU    Barrskog. Häckar med flera 
par. Vanlig art med negativ 
trend. 

7.  Tornseg lare  VU    Häckar under tak. Födosöker 
över skogen. Vanlig art med 
negativ trend. 

8.  Si l l t ru t  NT    Födosöker. Häckar på Årsta 
holmar. 

9.  Gråtrut  VU    Födosöker. Häckar på Årsta 
holmar. 

10.  Tofsmes    X X Barrskog. Häckar (2-3 par). 
Kräver stora skogsarealer 

11.  Svar tmes     X Barrskog. Häckar. Kräver 
stora skogsarealer 

12.  St jär tmes     X Lövskog. Vintergäst. 

13.  Näkterga l     X Skogsbryn m.m. Obs i 
häcktid. Sång 

14.  Grönsångare     X Lövskog. Häckar med flera 
par 

15.  Steg l i t s     X Häckar. 

16.  Törnskata   X   Rastar vid kolonilotterna 

17.  Stenknäck    X Lövskog. Häckar med flera 
par. 

18.  Strandskata    X  Stränder. Födosöker. Häckar 
i närheten. Lokalt sällsynt.. 

19.  Kattugg la     X Lövskog. Häckar 
(sporadiskt?) 

20.  Mustasch f laddermus/Taiga-
f laddermus 

  X X Tidigare rödlistad. Skyddad 
art. Stor aktivitet i 
Årstaskogen 
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21.  Dammfladdermus EN    Skyddad art. 

22.  Dvärgp ip i s t r e l l      Skyddad art. 

23.  Större  brun f laddermus     Skyddad art. 

24.  Nordf laddermus     Skyddad art i Stockholms län. 
. Mycket stor aktivitet i 
Årstaskogen. 

25.  Brunlångöra   X  Skyddad art. 

26.  Vatten f laddermus   X  Skyddad art. Mycket stor 
aktivitet i Årstaskogen. 

27.  Rel iktbock NT  X X På solbelysta gamla tallar. 
Högt indikatorvärde 

28.  Sexf lä ckig  bas tardsvärmare  NT  X  Högt indikatorvärde 

29.  Almsnabbv inge  NT    Högt indikatorvärde 

30.  Viole t tkantad gu ldv inge  NT    Högt indikatorvärde. 

31.  Skogsa lm  CR    Beståndsbildande, men 
åtgången av almsjuka 

32.  Ask EN    Beståndsbildande i 
ädellövskogar 

33.  Spjutsporr e  EN    Troligen införd 

34.  Stor t imjan VU    Troligen spridd med gräsfrö. 

35.  Paddfo t  NT    Ruderatmark 

36.  Backklöver  NT    Torrbackar 

37.  Backt imjan NT    Torrbackar 

38.  Ljus so lvända NT    Torrbackar 

39.  Sommarf ibb la  NT  X  Torrbackar 

40.  Månlåsbräken NT  X  Gräsmarker m.m. 

41.  Naver lönn CR    OBS! Införd. Lågt 
indikatorvärde 

42.  Blås ippa    X Fridlyst. Visst indikatorvärde. 

43.  Gaffe lbräken   X  Hällmarker 

44.  Tal l t i cka NT  X X Kräver 150-årig tall. Minst 80 
tallar. Högt indikatorvärde. 

45.  Stor  asp t i cka NT  X X Äldre fynd. Ca 1984. 

46.  Vinter tagg ing  NT  X X Äldre fynd. Ca 1984. 

47.  Frans ig  jo rds t järna     X Högt indikatorvärde. 

48.  Blomkålssvamp    X Knuten till tall 

49.  Grovt i cka    X Knuten till tall 

Totalt har påträffats minst 47 s.k. naturvårdsarter, varav 27 är rödlistade. Sedan finns fler fynd i 
skogens närhet. Med häckning menas att arten påträffats häckande de senaste 15 åren. De flesta 
fågelfynden och svampfynden är gjorda av medlem i arbetsgruppen Bevara Årstaskogen kompletterat 
med Artportalen. Kärlväxter är främst från Artportalen och fladdermöss från inventering av Eccocom 
AB, 2017. 
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Fåglar 
Ca 100 fågelarter har observerats i eller från Årstaskogen med omnejd de senaste 10 åren 
(Artportalen, 2017). Bland barrskogsarter som häckar, eller har häckat de senaste åren, 
märks duvhök NT), spillkråka (NT), svartmes och tofsmes (typisk art för taiga) som alla 
kräver stora områden med högvuxen skog samt bland lövskogsarter förekommer mindre 
hackspett (NT), gröngöling (NT), kattuggla och stenknäck. Gröngöling och spillkråka 
har kanske redan försvunnit eller riskerar att försvinna om området minskas. Spillkråka 
omfattas även av EU:s fågeldirektiv och är typisk art västlig taiga. Risken att försvinna 
om skogen minskar gäller även flera andra arter som duvhök, tofsmes och svartmes. 
Den rödlistade duvhöken (NT) är regionalt sällsynt med uppskattningsvis 200 par i 
Sörmland. Andra rödlistade fågelarter i Årstaskogen är kungsfågel (VU), stare (VU), 
tornseglare (VU). På Årsta holmar häckar silltrut (NT) och gråtrut (VU).  

Andra s.k. naturvårdsarter i lövskog är stjärtmes, näktergal, grönsångare och steglits. 
Törnskata omfattas av EU:s fågeldirektiv, men är endast tillfälligt rastande. Grå 
flugsnappare, rödstjärt och sparvhök är andra häckande arter som kan nämnas. I 
strandmiljöerna kan man se strandskata (typisk art) som häckar i närheten och 
drillsnäppa (tidigare rödlistad). På vintern märks sidensvans, gråsiska och domherre. 

Tillfälliga fynd på Årsta holmar av flodsångare (NT), rörsångare, sävsångare. 

 
Sidensvansar på vårvintern i Årstaskogen. Foto: Magnus Nilsson 

 
Duvhök och sparvhök i Årstaskogen. Foto: Magnus Nilsson 
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Växter 
Minst 11 rödlistade kärlväxter har påträffats. I ädellövskogen finns som tidigare nämnts 
skogsalm (CR) och ask (EN). Båda dessa är rödlistade och starkt hotade pga. almsjuka 
resp. askskottsjuka. Fynd av rödlistade arter är bl.a. spjutsporre (EN), stortimjan (VU), 
paddfot (NT) och backklöver (NT), alla från 2014 samt backtimjan (NT), ljus solvända 
(NT), sommarfibbla (NT) och månlåsbräken (NT) (Artportalen). Även renlosta (EN) 
vid Johanneshovsvägen (Artportalen, 2003) och kvarnvicker (VU) i Kolerakyrkogården 
(Artportalen, 1997) kan nämnas. Naverlönn (CR) förekommer också, men är troligen 
införd. 

Tallskogar och hällmarkstallskogar är oftast relativt artfattig på kärlväxter och 
Årstaskogen utgör inget undantag, men rika bestånd finns av den fridlysta blåsippan. 
Även gulsippa förekommer, men den kan vara förvildad från kolonilotterna. Vid 
koloniområdena förekommer många ovanliga växter, där en del är förvildade och andra 
vilda.  

Det är osäkert om någon fullständig artinventering utförts.  

 
Blåsippa i Årstaskogen. Foto: Magnus Nilsson 
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Svamp 
Över 80 fynd av tallticka, Phellinus pini (rödlistad i kategorin nära hotad NT) har gjorts i 
Årstaskogen. Tallticka är en svamp vilken lever som parasit på gamla levande tallar. 
Svampens fruktkropp kan bli mycket gammal och uppträder på tallar först när träden 
uppnått en ålder på 100-150 år eller äldre. För att talltickan skall kunna fortleva i ett 
område krävs kontinuitet av gamla tallar inom området. Svampen indikerar skyddsvärd 
skog med höga naturvärden som utgör livsmiljö för många andra rödlistade arter, t.ex. 
insekter. Talltickans totalpopulation i Sverige bedöms ha minskat med en takt på 15% 
under 50 år. Trots att talltickan är allmän i Stockholms län så måste fynd av 80 
fruktkroppar på ca 50 ha anses som unikt. Det är mycket sällsynt att hitta likstora 
bestånd med fler än ett tiotal fruktkroppar. Även signalarterna blomkålssvamp och 
grovticka förekommer. (Ekologigruppen & Stockholm stad, 2012) samt egna fynd. 
Uppgifter finns även om fynd av större aspticka (NT) och vintertagging (NT) 
(Stockholm stad, 1996) 

 
Tallticka är rödlistad (nära hotad) och växer på tall som är minst 100-150 år gammal. Foto: Magnus 
Nilsson 

 
Blomkålssvamp och grovticka är två viktiga signalarter i Årstaskogen som indikerar gammal värdefull 
tallskog. 
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Insekter 
Minst fyra rödlistade insekter har påträffats. Den rödlistade insekten reliktbock (NT) 
gynnas av solbelysta grova tallar. Spår har observerats på flera solbelysta tallar i 
ytterkanterna av området. Reliktbock, är en skalbaggsart av familjen långhorningar som 
är helt knuten till solbelysta tallar med ålder över 150 år. (Ekologigruppen & Stockholm 
stad, 2012). Enligt Artportalen har det även påträffats sexfläckig bastardsvärmare (NT), 
almsnabbvinge (NT) och violettkantad guldvinge (NT). (Blekgult lavfly (NT) hittades i 
Årstadal 2016 enligt AP. Ny art för Södermanland.)   

 
Sexfläckig bastardsvärmare på rödklint. Foto: Magnus Nilsson 

Däggdjur 
Enligt en nyss utkommen rapport förekommer (Ecocom, 2017) finns gott om 
fladdermöss i Årstaskogen. S.k. autoboxar under fyra nätter i Västra Årstaskogen visade 
på 1516 inspelningar fördelat på sju olika arter: Myotis mystacinus / brandtii 
mustaschfladdermus / taigafladdermus, Myotis dasycneme dammfladdermus (EN), 
Pipistrellus pygmeus dvärgpipistrell, Nyctalus noctula större brunfladdermus, Eptesicus nilssonii 
nordfladdermus, , Plecotus auritus brunlångöra och Myotis daubentonii vattenfladdermus. 
Vanligast var nordfladdermus och vattenfladdermus vilket är väntat, medan den starkt 
hotade dammfladdermusen var mest oväntad. Av 23 inventerade lokaler på Södertörn 
var det endast tre platser som hade fler inspelningar (ej det samma som antal individer). 

Rådjur, fälthare och ekorre förekommer stationärt året om. Vissa år förökar sig även 
grävling och igelkott. Vanlig näbbmus och större skogsmus förekommer också. Älg och 
räv syns då och då. (Älg dock mera sällsynt och skogen är för liten för älg). Årstaskogen 
hyser även fladdermöss och den mosaikartade miljön nära vatten utgör lämpliga habitat. 
Alla fladdermössarter är fridlysta och lyder under artskyddsförordningen. Kunskap om 
vilka arter som förekommer saknas och någon inventering har troligen inte utförts. 

 
Ekorre i Årstaskogen. Foto: Magnus Nilsson 
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Ekologiska samband och spridning  
Årstavikens vatten och stränder, Årstaskogen och Årsta holmar utgör sammantaget en 
ekologisk enhet; ett s.k. ekologiskt kärnområde. Ett kärnområde är ett större, 
sammanhängande naturområde av särskild betydelse för att långsiktigt värna den 
biologiska mångfalden i staden. För att arterna inom området ska kunna fortleva under 
lång tid i området är natursambanden, de s.k. spridningszonerna mellan Mälarens 
strandnära natur i väster, Nackaskogarna i öster och Majroskogen i söder, viktiga att 
upprätthålla. (Stockholm stad, 2014) 

Strandmiljöerna sammanbinder området och ger med sin naturliga vegetation 
förutsättningar för höga ekologiska värden. Stränderna i området är klassade som 
ekologiskt särskilt känsliga. Årstaskogen består till stor del av sammanhållen barrskog 
med många grova gamla träd. För att barrskogsarter, så som hackspettar, duvhök och 
skogslevande mesfåglar, ska kunna existera långsiktigt i området behöver sambanden 
med omgivande barrskogsmiljöer upprätthållas. Den viktigaste och enda tydliga 
spridningsvägen för barrskogsarter är söderut via Hemskogen, Svedmyraskogen, 
Majroskogen och vidare mot Hanvedens barrskogsområden. Det finns också en svagare 
kontakt mot Nackaskogarna. (Stockholm stad, 2014) 

Inom såväl Årsta holmar som Årstaskogen finns ett inslag av variationsrika 
ädellövsbestånd. Viktigt spridningssamband går västerut mot Gröndal och Mälarens 
stränder samt österut, över Hammarbyhöjden och till nackareservaten. Ett svagare 
samband finns även söderut. (Stockholm stad, 2014). Observera dock att större delen av 
ädellövskogen ligger utanför nuvarande förslag på reservatsgränser. 

Både Årsta Skog och Årsta holmar utgör alltså en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett ekologiskt kärnområde. 
Ett kärnområde är ett område som har kvaliteter som gör det särskilt värdefullt för växt- 
och djurlivet. För att förhindra genetisk utarmning måste det finnas förutsättningar för 
arter att ta sig till/från det blivande reservatet. Förutsättningarna för detta är mycket 
olika för olika arter/artgrupper. 

Det blivande reservatet har mycket stora eller stora värden avseende: 

1. barrskogslevande arter, 

2. våtmarksarter, 

3. jätteekar med eklevande arter 

4. ädellövskogsarter. 

Om livsmiljöerna och spridningsvägarna för dessa arter kan bevaras långsiktigt kan en 
stor del av den biologiska mångfalden både i det blivande reservatet och på Södermalm 
bevaras. Den längsta spridningen är 3000 meter under optimala förhållanden för de olika 
ekologiska profilerna, enligt den analys som texten är hämtad från. Om förhållandena är 
sämre, t.ex. p.g.a. bebyggelse, krymper spridningsförmågan raskt. En barrskogsart (t.ex. 
tofsmes) flyger lätt 3000 meter i en barrskog men kanske bara några hundra meter i ett 
tättbebyggt område, då fågeln inte gärna flyger över öppna ytor eller i stenstaden. 
(Zetterberg, 2012, Conec, 2013) 

Viktiga kontaktzoner med det blivande reservatet 
Det är framförallt i den centrala delen av det blivande reservatet, skogsområdet vid Årsta 
IP, som kontakten med barrskogsmiljöerna är bäst utvecklade. Här finns en värdefull 
barrskog med många gamla träd av hällmarkskaraktär. Stora delar av Årsta stadsdel är, 
som tidigare nämnts, grön varför det finns kontakt rakt söderut via detta parti. Det finns 
ett spridningssamband mellan det blivande reservatet och stadsdelen då husen är så pass 
låga att talltopparna sticker upp ovanför hustaken. Kompletterande kontaktzoner finns 
även strax öster om det runda huset vid Sköntorpsvägen där barrskogen sträcker ända 
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fram till vägen och förbindelser finns ner till det gröna i Årsta stadsdel. Den smala 
barrskogssträngen är dock bara 25 meter bred här, men den totala bredden är ca 40 m 
(motsvarande minimimått för en ekodukt). Kontakt finns även vid punkthusen vid 
Sköntorpsvägen. Tillsammans ger dessa möjligheter att bevara barrskogssambandet 
(Conec, 2013) liksom området mellan Marviksvägen och Dianelunds kolonilottsområde. 
Ändå föreslår man en kraftig minskning av dessa spridningssamband i nuvarande förslag, 
på båda sidor om Årsta IP och vid nämnda del nedanför Marviksvägen. Även flera andra 
spridningsamband täpps till som t.ex. österut mot broarna och sambanden mot 
Kolerakyrkogården, Hammarbyskogen och Hanvedenkilen samt sydost om Årsta gård, 
söderut från hela området bakom Gullmarsplans gymnasium, mellan Årsta IP och 
Årstaliden, runt Årsta gård mot Storängsparken och västerut över Årstabron. 

 
Foto: Magnus Nilsson 

 
Spillkråka omfattas av fågeldirektivet. Den kräver stora höga skogar och häckar stundtals i 
Årstaskogen. 
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