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Angående naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar 

 

Det här mejlet skickas ut av arbetsgruppen för Nätverket Bevara Årstaskogen och du får 

det i egenskap av politiker för majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 

inför sammanträdet den 19 oktober.  

 

Arbetsgruppen har fått kännedom om att representanter från majoriteten i 

stadsdelsnämnden i förra veckan närvarade vid ett möte i stadshuset gällande 

Årstaskogen. Vi har tagit del av den presentation som projektledare Hampus Olesund 

visade och eftersom vi anser att den ger vilseledande information samt utesluter saker 

som ni bör känna till inför ert sammanträde den 19 oktober vill vi delge er nedanstående 

information. Vi har även gjort en egen presentation med utgångspunkt i 

exploateringskontorets – med skillnaden att våra synpunkter har lagts till. Vår 

presentation bifogas som en separat fil.  

 

Återigen har exploateringskontoret fått föredra reservatsärendet för ansvariga politiker. 

Samma sak hände i juni när exploateringskontoret efter ordinarie sammanträdestid 

föredrog ärendet för politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förklaringen går att 

finna i kontorets uppdrag som just nu innefattar två kolliderande intressen. Utöver att 

exploateringskontoret ”äger” aktuellt naturreservatsärende har kontoret ett uppdrag att 

markanvisa 8 500 bostäder i Stockholm år 2017. År 2009 uppgick siffran till 2 000 

bostäder vilket innebär att kravet har fyrdubblats på åtta år, detta i en allt tätare stad. 

Enligt uppgift har exploateringskontoret under hittillsvarande år endast uppnått 1 800 

bostäder. Av lätt insedda skäl låter man därför bostadsbyggandet komma i första 

rummet vid bildandet av reservatet istället för de naturvärden som borde komma ifråga 

att skydda. Vi ifrågasätter lämpligheten av att kontoret driver naturreservatsärendet och 

menar dessutom att kontoret inte har den kompetens och erfarenhet som krävs för att 

projektleda ärendet.  

 

Detta har under ärendets gång visat sig vid flera tillfällen. När det gäller den 

presentation som projektledaren visade för er i förra veckan vill vi peka på några 

specifika saker. 

  

Den bild i presentationen som enligt projektledaren ska visa spridningssamband till och 

från Årstaskogen är kraftigt förenklad och tar inte med flera viktiga spridningsvägar 

som stadens egna utredningar visar. Arbetsgruppen har också tagit fram en egen karta, 

som visar viktiga spridningsvägar (i arbetsgruppen finns ekolog med lång erfarenhet av 

just Årstaskogen): 
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En annan bild i presentationen med ringar i olika färger samt pilar ska enligt 

projektledaren ha visat de större områden som har utgått, större områden som är flacka 

och ligger i reservatet samt de kopplingar som tjänstemännen ser skulle vara bra att 

förstärka, framför allt de nord-sydliga. För det första: menar exploateringskontoret att 

de flackare områden som ingår skulle ersätta de som utgår? Vår åsikt är att dessa inte 

går att jämföra med varandra, varken ur ekologisk eller rekreativ synvinkel. Man kan 

inte jämföra en gräsmatta (vid Årstaliden) med 100-300 år gammal hällmarkstallskog. 

Dessutom ingick de lila områdena redan 2014. 

 

För det andra: vad är det för kopplingar som exploateringskontoret vill förstärka? 

Nuvarande reservatsförslag möjliggör för en hårdexploatering i skogen vilket kommer 

försämra spridningsvägarna, bygga för naturliga entréer och ta bort stora delar av den 

ekologiska och rekreativa värdekärnan.  

 

När det gäller projektmålen som tas upp i presentationen har vi ställt frågan till 

projektledaren om vad han sa till er när det gäller målet ”Värna och utveckla gröna 

värden” samt ”förstärka ekologiska och rekreativa värden”? Svaret vi fick var att han till 

er skulle ha sagt att ”hela skogen ses som en stor värdekärna och att delar av 

värdekärnorna försvinner om staden väljer att bygga bostäder där”. Eftersom det här 

inte framgår av presentationen vill vi påpeka följande:  

 Viktiga delar för både biologisk mångfald, rekreation och tillgänglighet har 

undantagits från nuvarande reservatsområde. 

 Nuvarande förslag utesluter 22 % av skogen för exploatering vilket gör att den 

biologiska mångfalden riskerar att utarmas.  

 Både värdekärnor av tallskog, hällmarkstallskog och ädellövskog 

hamnar utanför naturreservatet, vilket syns i Bevara Årstaskogens egna 

presentation som bifogas.  
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 De redan svaga spridningsvägarna riskerar att försvagas med nuvarande förslag 

som möjliggör för exploatering av framför allt skogens södra och östra delar. 

 Storleken på skogen är av mycket stor betydelse för att bevara den biologiska 

mångfalden. Den ligger idag på gränsen för detta, särskilt med tanke på de svaga 

spridningssambanden. 

 Storleken på skogen medför t.ex. att en del arealkrävande skogsmesar och andra 

fåglar (tofsmes, svartmes, duvhök, mindre hackspett, spillkråka m.fl.) kan häcka 

i området. För att dessa arter ska kunna fortleva under lång tid är områdets 

storlek avgörande.  

 En lång rad rödlistade (och hotade) arter förekommer, bl.a. duvhök, mindre 

hackspett, spillkråka, gröngöling, kungsfågel, stare, tornseglare, tallticka och 

reliktbock. Över 80 träd med tallticka är unikt och visar på att skogen är mycket 

gammal. 

 Även andra naturvårdsarter som signalerar höga naturvärden (förutom nämnda 

mesar) finns i skogen, exempelvis kattuggla, sparvhök, stenknäck, stjärtmes, 

näktergal, grönsångare, törnskata, blomkålssvamp, grovticka, fransig jordstjärna 

och blåsippa (fridlyst).  

Det är löjeväckande att påstå att nuvarande förslag skulle ”Värna och utveckla 

gröna värden” samt ”förstärka ekologiska och rekreativa värden”. 

Under ”Strategier” i presentationen återfanns ”Öka tillgängligheten och 

attraktionskraften”. Här undrar vi: Hur ökar man tillgängligheten genom att möjliggöra 

för exploatering av de mest tillgängliga delarna och de naturliga entréerna? Hur ökar 

man tillgängligheten genom att det som blir kvar är norrvända branter, koloniområden 

och strandpromenaden? I 2006 års förslag till naturreservat står det att tillgängligheten 

gör Årstaskogen unik då många människor kan nå skogen och få tillgång till både skog, 

stränder och vattenkontakt, nära stora bostadsområden. Även i 2014 års förslag finns 

åtta entréer om än man missat 3-4 till. Efter de tillkomna exploateringsintressena blev 

den plötsligt väldigt svårtillgänglig. Man använder sedan denna lögn som ett argument 

för bebyggelse när tillgängligheten i själva verket kommer att drastiskt försämras om 

man avser att vistas i skogen och inte bara gå bredvid. 

 

Den bild som visar det tänkta sammanhängande stråket visar även på höjdskillnader i 

topografin. Här undrar vi: Talade projektledaren om att man, för att kunna anlägga en 

väg (gång- och cykelväg eller bilväg) måste utjämna topografin och därmed bygga höga 

stödmurar? Precis intill det blivande reservatet! Nuvarande reservatsföreskrifter anger 

dessutom att man inte, utan tillstånd, får förändra områdets topografi.  

 

Presentationen tar även upp den så kallade ”Medborgardialogen”, men vi förutsätter att 

ni vid det här laget har förstått att man helt kommer bortse från de 3 371 svaren som 

kom in genom webbenkäten inför beslutet om reservatsgränserna.  
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Vi har läst det tjänsteutlåtande som ska upp i nämnden den 19 oktober. Det är bra att det 

innehåller ett förslag om att Skanskvarns koloniområde samt Trollparken bör införlivas. 

Men när det gäller barnfamiljer och pedagogisk verksamhet handlar det dock inte bara 

om en artificiell naturpark som Trollparken, även om den är viktig. Barnen leker på 

betydligt större områden och dessa är till stor del samma som där övriga rekreativa 

värden finns och som nu till stor del hotas av exploatering.  

 

Under ”Ärendet” på sid. 2 i tjänsteutlåtandet står angivet att ”Efter samrådet har 

exploateringskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen 

bearbetat samrådsförslaget utifrån inkomna yttranden. Det reviderade förslaget är nu ute 

på samråd.” Det här stämmer endast delvis. Revideringarna har i huvudsak gjorts för 

att möjliggöra för exploatering. Det var ingen av remissinstanserna 2014 (förutom 

YIMBY) som förordade att stora flacka områden skulle undantas för exploatering. 

 

Det framgår av tjänsteutlåtandet att reservatet bör utvecklas för rekreation. Att 

Årstaskogen ska utvecklas är något som politiker och tjänstemän anfört under hela 

ärendets gång. Vad är det som avses i tjänsteutlåtandet? Ofta kommer det upp att man 

vill öka tillgängligheten med tydligare entréer och skyltar, vilket kanske kan vara av 

godo för att fler från andra delar av staden ska hitta dit, men om man samtidigt bygger 

för många naturliga entréer så kompenseras inte det av några skyltar. Vad gäller 

ledstänger, trappor och toaletter tror vi inte det behövs i någon större utsträckning idag. 

Kanske någon toalett vid en tänkt huvudentré? Ledstänger och trappor kommer 

möjligen att krävas om man ska komma ner från det planerade ”stråket”. Men dessa 

förslag är bara kosmetika jämfört med de rekreationsvärden som går förlorade vid 

exploateringen. Man kan inte skapa och utveckla om man samtidigt tar bort stora 

delar av själva skogen som är lättillgänglig och försämrar förutsättningarna för att 

vistas i det som är kvar. 

 

Vi anser att det i tjänsteutlåtandet saknas ett tydligt ställningstagande som anger 

att reservatets gränser ska sättas efter vilka områden som är skyddsvärda – inte 

efter vilka områden som är lämpade/inte lämpade för exploatering.  

 

Vi har fört fram hur många argument som helst mot nuvarande reservatsförslag som 

möjliggör för en hårdexploatering av skogen. Det viktigaste är att syftena med 

reservatet går förlorade när man tar bort så stora delar av skogen. När det gäller 

ansvariga politikers argument att det behövs bostäder har vi framfört att det har byggts 

otroligt mycket redan i Årsta med omnejd och att staden planerar för ytterligare 

förtätning av just de delarna: ca 16 000 nya bostäder i Söderstaden (inkl. 

Slakthusområdet) (4 000), Årstafältet (6 000), Årstastråket (3 000), Östberga (1 500), 

Årstaberg på Årstasidan/Svärdlångsvägen (500), Årstaberg på Liljeholmssidan (900). I 

måndags överlämnades ca 7 700 namnunderskrifter - en protestlista mot 
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exploateringsplanerna i Årstaskogen - till Jan Valeskog. På söndag håller vi en 

manifestation på Årsta torg som sedan kommer röra sig mot bl.a. Trollparken. 

Motståndet mot nuvarande förslag är väldigt stort och fortsätter att växa! 

 

Det går inte att motivera nuvarande reservatsförslag som har dragits efter var det 

går/inte går att exploatera och utan någon som helst analys av vilka värden som går 

förlorade specifikt och hur det påverkar kvarvarande delar. Det går inte att motivera en 

hårdexploatering av stadsnära flerhundraårig urskogsliknande natur. Trots att det inte 

finns några argument för nuvarande förslag backar man inte. Vi är förundrade över 

detta. Vad är det som gör att ansvariga politiker har bundit upp sig så hårt kring detta 

urusla förslag? Vågar man inte säga vad som ligger bakom det? 

 

 

Nätverket Bevara Årstaskogen  

genom Emilia Freij och Magnus Nilsson 

 

 

 

   

 

 

 


