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Synpunkter på utkastet till webbenkät ”Tyck till om Årstaskogen” 

 

Nätverket Bevara Årstaskogen har bildats i syfte att uppmärksamma frågan om 

bevarandet av Årstaskogen. Facebook-gruppen Bevara Årstaskogen omfattar i 

skrivande stund 1 367 medlemmar och ökar stadigt. En mindre arbetsgrupp har sprungit 

fram i syfte att arbeta mer aktivt med frågan. Vi i arbetsgruppen har fått tillhanda det 

utkast till webbenkät som exploateringskontoret har skickat till Enskede-Årsta-Vantör 

stadsdelsförvaltning och vill genom denna skrivelse lämna följande synpunkter på 

enkäten.  

 

Vi motsätter oss att den ”medborgardialog” som staden tidigare gått ut med ska hållas 

sker i form av en webbenkät. En webbenkät kan inte jämställas med en dialog.  

 

Enkäten tar sin utgångspunkt i att Årstaskogen ska bebyggas istället för att ge 

medborgarna möjlighet att avge synpunkter på om bebyggelse över huvud taget är 

lämpligt.  

 

Exploateringskontoret anger att syftet med enkäten är att staden ska kunna utveckla 

Årstaskogen på bästa sätt men nämner inte med ett ord att det planeras ett naturreservat 

av delar av skogen. Om frågorna endast avser de områden som ska exploateras, och inte 

de delar som föreslås ligga inom reservatet, bör detta tydligt anges och aktuella gränser 

markeras i kartan. Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat: 

 bevara biologisk mångfald 

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

 tillgodose behov av områden för friluftslivet 

 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

 

Hur kan man mot den bakgrunden ställa frågor om restauranger, caféer, butiker, service, 

bostäder m.m. utan att ange att det rimligen endast kan vara aktuellt utanför den 

föreslagna reservatsgränsen? Reservatsföreskrifterna till förslaget från 2014 angav 

exempelvis att det inom reservatet skulle vara förbjudet att uppföra helt ny byggnad 

eller anläggning. 

 



När det gäller Användning av Årstaskogen står det under alternativet 

Naturuppleverser: ”ta bort?” Varför då? Naturupplevelse torde vara en av de 

vanligaste anledningarna till att man besöker just en skog! Däremot kan man ta bort 

alternativen Butiker och service och Restauranger och kaféer. Så vitt vi vet finns det 

inga sådana i skogen. Förskolor och skolor i Årsta och närbelägna stadsdelar använder 

dagligen skogen för sin pedagogiska verksamhet. Vi förutsätter att enkäten också 

skickas till dessa. Det bör därför finnas ett alternativ som heter Pedagogisk verksamhet 

under Användning av Årstaskogen.  

 

När det gäller Förbättra Årstaskogen: Återigen; ett naturreservat bildas framför allt 

för att man ska bevara och skydda ett område. Frågorna utgår i huvudsak från att man 

redan har bestämt att man ska utveckla annat än biologisk mångfald och friluftsliv. Det 

bör här finnas med ett alternativ som heter Stärka och skydda naturen. 

 

Rubriken Övriga synpunkter innehåller en ledande fråga: Vad önskar du att den nya 

bebyggda miljön ska tillföra? Hela avsnittet bör strykas, alternativt ska frågan ställas 

om man vill ha ny bebyggelse i skogen över huvud taget. Dessutom är frågorna röriga 

och missvisande. Hur skulle den nya bebyggda miljön t.ex. kunna tillföra sol och bad 

eller lugn och ro? Att frågorna ställs utifrån den givna utgångspunkten är allvarligt ur 

demokratisynpunkt. Som medborgare och boende i Årsta upplevs enkäten bl.a. av denna 

anledning endast som ett sätt för politikerna att skapa en illusion av medinflytande i 

processen. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att enkäten är missvisande och omintetgör syftet med 

reservatet. Frågorna är helt fel ställda och hör inte hemma i frågan hur man ska 

behandla ett blivande naturreservat. För den som svarar på enkäten blir det dessutom 

otroligt svårt att förstå syftet med enkäten. Det kan inte finnas en seriös avsikt att få 

underlag för hur man ska hantera det blivande naturreservatet.  

 

 

 

Arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen 

genom Emilia Freij 

 

 


