
 
Skrivelse till ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden inför samrådsyttrande angående reservatsförslaget Årstaskogen. 

 

 

 

 

Skrivelse och frågor om Årstaskogen 

Här kommer några frågeställningar och bakgrundsinformation till er, från nätverket Bevara 

Årstaskogen, som tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholm, arbetar utifrån syftet att 

hela Årstaskogen ska bli ett naturreservat. 

Vi ifrågasätter inte att det finns ett behov av nya bostäder. Vi ifrågasätter däremot vilken stad vi 

bygger, på vems initiativ och vilken miljö vi erbjuder de nya invånarna. Vi vill belysa de värden vi 

riskerar att förstöra. Dessa frågor kretsar kring bildandet av naturreservatet för Årstaskogen, 

efterlängtat men nu rejält vingklippt. Vi vill belysa konsekvenserna av att inte skydda hela skogen. 

Ni finner på följande sidor olika miljöaspekter och konsekvenser av att inte skydda hela skogen. Vi 

ber er svara på nedanstående frågor per mail. Vi kommer att följa upp hur ni ställer er. Mailadressen 

är: bevaraarstaskogen@gmail.com. 

1. Är det rimligt att reducera en väl fungerande stadsnära skog, som är ett enormt populärt 

rekreationsområde och används i undervisningen av tusentals barn dagligen, i ett område 

där befolkningen ska mer än fördubblas? 

2. Om man nu vill tillgängliggöra skogen, finns det inte en motsägelse i att då ta bort viktiga 

delar av den?  

3. Värderar ni inte fungerande ekosystemtjänster i tätort högt i bygget av en hållbar stad? 

4. Tycker du att det är i enlighet med en hållbar stadsutveckling att avverka en stadsnära och 

extra skyddsvärd tallmarkshällskog med rödlistade arter? 

5. Går det att uppfylla målet om mängden nybyggda bostäder på annan mark än i den 

multifunktionella skogen? 

6. Tycker du att staden presenterat ett relevant underlag för ändringen av gränsen, haft en 

tillräcklig medborgardialog samt redovisat resultat för er tydligt av denna?  

 

  



 
 

 

 

1 Rekreation och aktivitet för vuxna och barn 

1.1 Bakgrund 
Samhällskostnaden för sjukskrivningar uppgår till 40 miljarder årligen i Sverige1. De sjukdomsgrupper 

som kostar mest samhällsekonomiskt: depression, stress, hjärt- kärlsjukdomar, cancer, diabetes och 

övervikt är också de sjukdomar som kan förebyggas och lindras med hjälp av naturupplevelser och 

fysisk aktivitet i skog. För att kunna få till skogsaktiviteter krävs det att skogen är lätt att nå för alla 

grupper av människor och så pass sammanhängande att den ger en upplevelse av sammanhållen 

natur, obruten av bebyggelse och trafik.2 Ytorna måste vara tillräckligt stora. Först då ger den fullt 

avsedd effekt. Det räcker inte med mikroparker och stråk, gröna väggar och tak i den täta staden för 

att få folk att röra på sig.3 I internationell forskning betonas skogens rekreationsvärde och hur s.k. 

forest-bathing (skogsbad) bevisligen ger positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.4  

Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Årsta och i omkringliggande stadsdelar. Årstafältet, 

Årstastråket, Årstaberg, Liljeholmskajen, Söderstaden och Slakthusområdet är några av dessa. 

Projekten gör att området i anslutning till Årstaskogen kommer att ha tiotusentals nya invånare om 

några år. 5 Invånare i dessa områden kommer att behöva hela Årstaskogen som rekreationsområde.6 

 

En grupp som är i extra stort behov av aktivitet är barnen. Med den pågående urbaniseringen bor allt 
fler barn i storstadsområden och den urbana miljön blir också deras kanske enda arena för 
naturkontakt. 7,8 I de styrdokument som reglerar skolverksamhet, från förskola till gymnasium, så 
krävs det t.ex. i ämnena idrott och naturvetenskap, att skolor ska ha tillgång till skogen för 
exkursioner och friluftsliv.9 Skogen i Årsta, och särskilt de delar som uteslutits ur blivande reservatet 
används mycket i förskole- och skolverksamhet samt som en del av barnens vardag i området. 10 Den 
är en viktig miljö för att barnen från Årsta, Liljeholmen och Södermalm ska träna grovmotorik, lära sig 
naturvetenskap (mycket viktigt med tanke på de komplexa miljöfrågorna nu och i framtiden) och 
kunna röra sig på större ytor eftersom mycket få förskolor och skolor uppfyller Boverkets riktlinjer för 
friyta om 40 m2/förskolebarn och 30 m2/skolbarn.11,12  
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 Skandias beräkningar från 2016 

2
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

natur/friluftsliv/Frisk%20i%20naturen%20Swedish%20version%202010.pdf 
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Att avsätta grönområden är enligt Naturvårdsverkets rapport betydligt billigare/mer 

kostnadseffektivt än andra investeringar i barns och ungdomars fritid och hälsa - t.ex. 

idrottsanläggningar av olika slag.  

Förskollärare har uttalat att de kommer att säga upp sig om Årstaskogen bebyggs, eftersom de då 

inte kan bedriva en verksamhet de kan stå för, på grund av att platserna för utevistelse är för små på 

gårdarna och det blir för trångt för barnen och därmed en dålig arbetsmiljö för både barn och 

pedagoger.  

1.2 Bedömda konsekvenser 
När Årstaskogen reduceras påverkar detta dess funktion negativt som rekreationsområde för att 

motverka och behandla folkhälsoproblem. Konsekvenserna kan bli ökande kostnader för psykisk och 

fysisk ohälsa. De delar som nu undantas från reservatet är flacka och naturligt tillgängliga områden. 

Kvar blir en norrvänd brant ner mot Årstaviken. Upplevelsen av sammanhållen natur reduceras. Med 

tiotusentals nya invånare i närområdet behövs all befintlig skog för att ge tillgång till fysisk 

aktivitet och avkoppling i tillräcklig utsträckning. Risken är också stor att tillkommande bebyggelse 

utanför gränsen till reservatet skär av de naturliga entréer som redan finns till skogen, förutom att 

den förstör delar av skogen.  

Om den flacka och tillgängliga naturmarken försvinner kommer det att krävas bussning av barn från 

Liljeholmen, Årsta och Södermalm till andra naturområden. Antalet besök i skog för förskolebarnen 

kommer att minska kraftigt på grund av den extra tid det tar för barngrupperna att ta sig dit. Det 

kommer att bli exklusiva utflykter istället för flera gånger i veckan. Det finns risk för att eftertraktade 

förskollärare säger upp sig och söker arbete i andra stadsdelar eller kommuner där det tas hänsyn till 

barns utevistelse. Barnen i området, som kommer att öka i antal i takt med exploateringar runt om, 

får sämre tillgång till närliggande naturmark i sin vardag. 
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2  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

2.1 Bakgrund 
Årstaskogens rika biologiska mångfald kräver en tillräckligt stor yta för att arter som tallticka, duvhök, 

spillkråka, tofsmes och svartmes ska kunna fortleva. Från 1996 till 2017 har den yta som föreslagits 

bli reservat minskat med 40 %, alltså på väg att halveras. I 2017 års förslag ska dessutom 22 % av 

skogen avverkas, utan att det gjorts någon naturvärdesinventering (NVI) av områdena som utesluts. 

Områden som nu exkluderas från reservatet, och ska bebyggas, består till stor del av minst 150-årig 

tallskog, många träd är betydligt äldre. De flerhundraåriga träden behövs för att t.ex. de rödlistade 

talltickorna ska kunna existera. Reservatet är välbehövligt, men med den minskning av skogsyta 

som nu föreslås kan inte den biologiska mångfalden säkras, vilket ju är ett av syftena med 

reservatet. Att skydda hela den naturskog som redan finns, istället för att anlägga parkmark som 

ersättning eller kompensation för dessa flerhundraåriga träd, är angeläget.  

Årstaskogen levererar dessutom många ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som 

naturens olika ekosystem och organismer förser oss med. Dessa främjar människors behov och 

välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling. 13,14 Vi har mycket att vinna på att 

förvalta ekosystem och dess tjänster, även som en del av den hållbara staden. Det är 

kostnadseffektivt, multifunktionellt och vi sparar mycket pengar på att låta naturen göra jobbet.   

Årstaskogen bidrar med ekosystemtjänster såsom:  

● förbättrad folkhälsa genom att uppmuntra till fysisk aktivitet 

● temperaturreglering, vilket behövs vid ett varmare klimat,  

● vattenfördröjning, vilket förbättrar vattenkvaliteten i Årstaviken 

● förbättrad luftkvalitet genom partikelrening, träd renar avgas- och andra partiklar från 

framförallt E4:an med vindriktning från sydväst till nordost, in över Södermalm och staden 

● ljuddämpning och rekreation, Årstaskogen är en av platserna i Stockholms guide till tysta 

områden15. Medan hård (reflekterande) mark som vatten, grus och asfalt sprider ljudet, kan 

mjuk (absorberande) mark som gräs, skog och åkermark dämpa ljudet effektivt. 

2.2  Bedömda konsekvenser 
Den biologiska mångfalden kan inte säkerställas då avgörande skogsytor försvinner och 

spridningsvägar täpps till. Hotade arter av fåglar, växter och insekter dör ut lokalt. Spridningsvägar i 

både nord-syd och öst-väst behövs, för att den biologiska mångfalden ska värnas på sikt. Det räcker 

inte med att området utökats i öst jämfört med 2014, och två smala tarmar i syd är bristfälligt när 

man täpper till andra vägar. Då trycket på att bebygga skogsmark är stort i hela regionen är blir 

konsekvenserna av även en liten minskning av nuvarande ytor i Årstaskogen allvarliga. Ovan nämnda 

ekosystemtjänster kommer fungera betydligt sämre med en förminskad skog. Dessutom har 

gräsytor ersatt skogsytor i det nya reservatsförslaget, och dessa levererar inte alls samma biologiska 

mångfald och ekosystemtjänster som skogen.  
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 SLL Tillväxt, miljö och regionplanering, 2013. Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen 
15

 http://www.stockholm.se/guidetilltystnaden 



 
 

 

3 Den demokratiska processen 

3.1 Bakgrund 
Underlag till förändringarna från 2014 

Nätverket Bevara Årstaskogen har efterfrågat underlag till hur det kom sig att förslaget till 

naturreservatsgräns ändrades betydligt från 2014 till 2017. Det har inte gått att få fram något 

underlag trots omfattande efterforskningar. Ansvariga tjänstemän har talat om att den nya 

gränsdragningen huvudsakligen har gjorts för att möjliggöra för exploatering och att det inte finns 

några analyser av de nya gränserna och därmed inte heller något skriftligt underlag. Ulf Walther (S, 

ordförande i stadsdelsnämnden för Enskede-Årsta-Vantör) säger sig endast ha fått en muntlig 

försäkran om att ”kunnigt folk” gjort bedömningen, men inte fått något skriftligt underlag till varför 

gränsdragningen gjorts om.  

Det som skapar starka misstankar om att det är byggherren Erik Wallins förslag (med arkitekt Ola 

Andersson, AA-arkitekter) som ligger till grund för den nya gränsen till reservatet är:  

● Slående likheter när man tittar på själva gränserna 

● Retoriken. Projektet beskrivs, omtalas och motiveras på samma sätt av Erik Wallin/Ola 

Andersson på deras hemsida16 och i Exploateringskontorets Projektdirektiv17 (“ett 

sammanhängande stråk”, “tillgängliggöra skogen”, “stadsbryn/stadsfront”) 

● Samma referensbild från Fredhäll återfinns hos AA-arkitekter och i projekthandläggare 

Hampus Olesunds dragningar  

● Ola Anderssons egna uttalanden på sociala medier. Se bilaga 1. 

 

Ovanstående avfärdas som konspirationsteorier av Jan Valeskog.18  

Medborgardialogen  

”Medborgardialogen” som utlovades genomfördes enbart som en webbenkät. Detta utesluter delar 

av befolkningen. Syftet med enkäten har ändrats efter att den genomförts. Först skulle det vara att få 

in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av Årstaskogen. Detta skulle gälla 

både reservatsområdet och det område som skulle exploateras, vilket framgår av texten (se bilaga 2). 

I efterhand ändrades dock detta syfte, till att hänsyn endast skulle tas till det område som skulle 

exploateras för bostadsbyggande. Vi tycker det är anmärkningsvärt att ändra ett syfte på detta sätt 

Många upplevde också att enkäten ställde ledande frågor. 

Det har inte varit något öppet hus eller någon inbjudan till samtal utöver den digitala enkäten. 

Tjänstemän, men mycket få politiker, har svarat på inskickade frågor från medborgarna. Nätverket 

har aktivt arbetat för en dialog, bland annat genom att bjuda in politiker till guidningar i Årstaskogen. 

Hittills har representanter från C, S, MP, Fi och V besökt skogen. M har inte visat något intresse. 

Ansvariga ordföranden i de tre nämnderna har också bjudits in. Katarina Luhr och Jan Valeskog har 

tackat nej till inbjudan till skogsvandring och uppgett att de besökt skogen på egen hand. 
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 http://www.andersson-arfwedson.se/projekt/arstaskogen/ 
17

 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1897881 
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 Från minnesanteckningar av samtal med Jan Valeskog, stadshuset, 2017-10-25. Finns tillgängligt för intresserad. Se även 

artikel i tidningen Syre: https://tidningensyre.se/stockholm/byggbolaget-far-som-de-vill-arsta/ 



 
 

 

Representanter från nätverket har istället träffat Luhr och Valeskog i stadshuset. Roger Mogert 

har hittills inte svarat alls. 

 

3.2 Bedömda konsekvenser 
Det finns stora risker förknippade med snabba beslut som baseras på bristande underlag. Reservatet 

är efterlängtat men riskerar att bli för litet, och ändringarna 2017 har gjorts med märkliga 

tillvägagångssätt. Att det inte går att få fram ett underlag till den ändrade gränsen skapar misstro. 

Intressenter som tar åt sig äran för idéerna, politiker som samtidigt avfärdar detta, fast det inte går 

att hitta officiella underlag och beslut, bildar grogrund för konspirationsteorier.  

Ett beslut om att bygga i Årstaskogen medför negativa konsekvenser för många människor och en illa 

skött process kan utgöra grund för misstroende bland väljarna, missnöje inom partierna och 

misstroende från tjänstemännen till politikerna. Att engagemanget för skogen är stort är uppenbart. 

8000 medborgare har i dagsläget skrivit på protestlista mot att Årstaskogen ska exploateras, vilket 

ger en bild av hur angelägen frågan är. Majoriteten av de 3365 svar på webbenkäten som inkommit 

uppskattar Årstaskogen för naturen och möjligheten till lugn och ro och vill inte ha någon ny 

bebyggelse19. 
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 http://vaxer.stockholm.se/nyheter/2017/11/stort-engagemang-for-arstaskogen/ 
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