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    Idrottsförvaltningen 

    idrott@stockholm.se 

 

 

 

Angående den inbjudan till samråd som idrottsförvaltningen fått med anledning 

av reviderat förslag till naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar, ert dnr 

0106/9422017 

 

Denna skrivelse är framtagen av representanter från arbetsgruppen för Nätverket Bevara 

Årstaskogen – en politiskt obunden intresseorganisation som bildades i maj 2017. 

Nätverket arbetar mot en exploatering av Årstaskogen och för ett naturreservat som 

omfattar hela skogen.  

 

Arbetsgruppen för nätverket Bevara Årstaskogen har fått kännedom om att det 

reviderade förslaget till naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar har skickats på 

samråd till bl.a. idrottsförvaltningen (genom idrottsnämnden). Vi anser att den 

information som gått ut till idrottsförvaltningen i och med inbjudan till samråd är 

bristfällig. Eftersom det är av stor vikt att förvaltningen erhåller nödvändig information 

inför sitt samrådsyttrande vill vi i och med denna skrivelse delge er sådan information.  

 

Bakgrund 

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. Artvärdet i Årstaskogen 

bedöms som högt med en del rödlistade och ibland hotade arter.  Det är unikt att en 

storstad har så stora naturvärden ända in till staden. I Årstaskogen finns två äldre 

koloniområden – Dianelund och Skanskvarn – samt Årsta gård med omnejd som 

samtliga av Stadsmuseet har klassats som kulturhistoriskt eller särskilt kulturhistoriskt 

värdefulla.  

 

Årstaskogen har dessutom höga rekreativa värden och fungerar som friluftsområde för 

framför allt boende i Årsta, Liljeholmen, Johanneshov, Hammarby sjöstad och på 

Södermalm. Skogen nyttjas flitigt för promenader, löpning, cykling, 

koloniträdgårdsodling, fritidsbåtliv, förskole- och skolutflykter. 

 

Ett naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar varit aktuellt i mer än 20 års tid och flera 

förslag har under åren lagts fram utan att något beslut har tagits. För varje förslag har 

landytan för reservatet krympt och är i och med 2017 års förslag 40 % mindre än det 

första förslaget 1996. Samtidigt har befolkningen i Årsta, Johanneshov och Årstadal 

under samma period gått från 17 000 till 30 000 invånare och därmed också behovet av 
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rekreation och närgrönområden. Till detta kommer ytterligare planerad bebyggelse i 

Årstadal, Årstaberg, Årstatråket, Årstafältet och Johanneshov (Gullmarsplan samt 

Slakthusområdet) under de närmsta åren. I Stockholm utgör exploatering det största 

hotet mot djur och natur. Det är för att skydda Årstaskogen mot exploatering som ett 

naturreservat har varit och är aktuellt.  

  

2014 års reservatsförslag 

2014 lade den dåvarande majoriteten (alliansen) i stadshuset fram ett förslag till beslut 

avseende naturreservat. Förslaget skickades ut på remiss/samråd till 35 myndigheter, 

förvaltningar och föreningar, bl.a. idrottsförvaltningen. Därutöver fick alla som ville 

inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget. Det hölls ett samrådsmöte dit 

allmänheten bjöds in. Förslaget ställdes även ut vid Årsta torg och i Tekniska 

nämndhuset.  

 

Remissinstanserna och medborgarnas synpunkter var i allt väsentligt positiva, inkomna 

synpunkter rörde i princip endast att även andra delar borde inkluderas, bl.a. ett område 

i öster för att öka spridningsvägarna samt för att få med resterande del av Skanskvarns 

koloniområde (reservatsgränsen skar rakt igenom området och utelämnade flera stugor).  

 

Den samrådsredogörelse som stadsbyggnadskontoret nu skickat till 

idrottsförvaltningen avser de yttranden som kom in under samrådet 2014, 

avseende 2014 års reservatsförslag.  

 

Reservatsförslaget klubbades dock inte före maktskiftet i stadshuset samma år.   

 

2017 års reservatsförslag 

I maj 2017 offentliggjorde Stockholm stad ett nytt förslag till reservat (det fjärde sedan 

1996). Förslaget fick direkt motta massiv kritik från medborgarna eftersom det även 

innehöll planer på en hårdexploatering av skogen. Vid jämförelse med det senaste 

förslaget, 2014, har man nu undantagit stora områden och planerar att exploatera dessa.  

 

De områden som undantagits är flacka och lättillgängliga och används i stor 

utsträckning för rekreation. Det som återstår av reservatet är i huvudsak koloniområden, 

en norrvänd brant och strandpromenaden. Stora delar av de områden som ingår i 

naturreservatsförslaget omfattas dessutom redan av strandskyddsbestämmelserna. Det 

gör däremot inte de områden som nu undantagits.  

 

Det är stadsbyggnadsnämnden som enligt sitt reglemente handhar ärenden om 

inrättande av naturreservat. Staden har emellertid i budgeten för 2017 gett uppdraget att 

inrätta ett naturreservat för Årstaskogen/Årsta holmar åt tre nämnder: 

exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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Det är dock exploateringsnämnden och exploateringskontoret som ”äger” aktuellt 

ärende.  

 

Exploateringskontoret har samtidigt ett annat uppdrag, nämligen att markanvisa 8 500 

bostäder i Stockholm under 2017. Man har enligt uppgift endast uppnått 1 800 och är 

desperata. År 2009 hade exploateringskontoret krav på sig att markanvisa 2 000 

bostäder. Kravet har alltså fyrdubblats på åtta år, i en allt tätare stad. Vi ifrågasätter 

lämpligheten av att exploateringskontoret driver naturreservatsärendet och menar 

dessutom att kontoret inte har den kompetens som krävs för att projektleda ärendet.  

 

Ett tydligt tecken på bristen på kompetens är att exploateringskontoret och nämnden 

inledningsvis menade att det nya förslaget inte behövde skickas ut på samråd. Efter 

massiva protester insåg kontoret att man inte bara borde, utan även enligt 

områdesskyddsförordningen och kommunallagen var tvungen, att genomföra ett nytt 

samråd.  

 

Det är emellertid ett samråd i mycket liten skala som genomförs. De som fått det nya 

förslaget för yttrande är Länsstyrelsen och fem andra 

myndigheter/nämnder/förvaltningar samt två sakägare. Det ska jämföras med 2014 års 

förslag, som skickades till 35 remissinstanser, bl.a. Naturskyddsföreningen, 

Friluftsfrämjandet, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.  

 

Under augusti 2017 öppnades en webbenkät angående Årstaskogens framtid där syftet 

enligt hemsidan var att få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen 

av Årstaskogen. Staden angav då att enkäten handlade om hela Årstaskogen, både de 

delar som i framtiden kan bli bebyggda och den skog som kommer att finnas kvar. 

Enkäten utgick emellertid utifrån att det skulle byggas i skogen och det fanns inget 

alternativ för att man ville behålla skogen som den var. Detta ledde till att många i 

fritextfälten skrev att de just ville ha ett naturreservat av hela skogen. Det fanns 

möjlighet att fästa ”nålar” på en karta och ange de platser man tyckte bäst om i skogen. 

Många som svarade på enkäten angav platser utanför den gräns som nuvarande förslag 

anger. Vi påstår att majoriteten av de som svarade på enkäten gjorde det i tron att deras 

synpunkter skulle få betydelse för reservatsgränserna. När enkäten stängdes den 24 

augusti hade staden fått in 3 371 svar - men enligt exploateringskontorets projektledare 

kommer synpunkterna inte att tas i beaktande vid beslutande av reservatsgränserna, utan 

enbart i samband med exploateringen.    

 

Inga analyser har gjorts av vad det innebär för det blivande naturreservatet att undanta 

stora områden, varken ur ekologisk eller ur rekreativ synvinkel. Istället har den nya 

gränsdragningen i huvudsak gjorts för att möjliggöra exploatering (och då särskilt enligt 

en viss byggherres och arkitekts markanvisningsansökningar, se vår hemsida för mer 
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information som visar att gränserna i 2017 års reservatsförslag är ett resultat av privata 

exploateringsintressen: https://bevaraarstaskogen.wordpress.com/markanvisningar/) 

 

Det förslag till beslut samt skötselplan som nu skickats ut på samråd har, trots de stora 

ändringar som gjorts vad gäller gränserna, inte ändrats mycket sedan senaste förslag 

som kom 2014. Processen har gått alltför snabbt vilket innebär att den information 

som handlingarna ger inte stämmer fullt ut. Bland Årstaskogens naturvärden nämns 

exempelvis hällmarkstallskog och tallskog på morän med flerhundraåriga tallar samt 

ädellövsskog. I senaste reservatsförslaget tas emellertid 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. Nätverket av livsmiljöer för barrskogsarter 

har sin viktigaste förbindelse i söder. Trots det har stora områden av skogens 

södra del undantagits för bebyggelse. Merparten av ädellövskogen och den lövskog 

som domineras av hägg, björk och asp ligger utanför reservatets gränser. 

Årstaskogens värde som friluftsområde är också ett av syftena med naturreservatet. I 

nuvarande förslag har man emellertid uteslutit stora områden som används just 

för rekreation. Att ta bort så stora ekologiska och rekreativa värden menar vi 

strider mot syftet med naturreservatet!  

 

Nuvarande förslags betydelse för idrotts- och friluftslivet 

Ett av syftena med ett naturreservat för Årstaskogen är, som tidigare angetts, enligt 

förslaget till beslut att skydda och för friluftsliv och rekreation utveckla det stadsnära 

naturområdet, med upplevelsevärden i form av skogskänsla och vattenkontakt, och som 

en viktig sammanbindande funktion mellan stadsdelar genom sitt gång- och 

cykelvägnät.    

 

Samtidigt innebär det nya förslaget att stora delar av de områden som används för 

rekreation nu undantas från reservatet och därmed riskerar att exploateras. Samtliga 

undantagna områden är dessutom närgrönområden på lagom avstånd för Årstas skolor 

och förskolor. Små barn kan inte gå så långa sträckor och de kan svårligen leka i branta 

sluttningar.  

 

Årstaskogen är emellertid inte bara en viktig tillgång för Årstas skolor och förskolor, 

utan även för de på Södermalm, i Johanneshov, i Årstadal och i Hammarby Sjöstad. 

Förskolor och skolor från samtliga områden nyttjar dagligen skogen i sin pedagogiska 

verksamhet.  

 

https://bevaraarstaskogen.wordpress.com/markanvisningar/
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I nuläget finns sju skolor som är berörda av Årstaskogens förminskade naturreservat, tre 

i Årstadal
1
 och fyra i Årsta

2
. Flera nya grundskolor och utbyggnader av befintliga skolor 

är dessutom planerade. I Årsta och Årstadal finns totalt 35 förskolor, föräldrakooperativ 

och familjedaghem. Av förskolorna i Årsta, har endast två stycken
3
 naturnära utegårdar, 

övriga har antingen ingen gård alls utan bara utsläppsgårdar, eller gårdar av varierad 

storlek belagda med mestadels asfalt, sten eller konstgräs. I Årstadal är situationen 

betydligt värre, då stadsdelen från början planerades utan några allmänna grönytor, 

bortsett från Årstaskogen.  

 

Samtidigt planerar staden för omfattande förtätning av just Årsta och stadsdelarna i 

direkt anslutning till Årsta, med 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).
4
 

Förtätningen medför – lyckligtvis – även att flera nya skolor och förskolor byggs i 

områdena. 

 

De bostadsbyggen och nya skolor och förskolor som redan är planerade i och runtom 

Årsta kommer att öka trycket markant på både Årstaskogen, de parker och grönytor som 

lämnas kvar och de fåtal idrottsanläggningar som finns i närområdet. Inte någon av de 

detaljplaner på nya förskolor som nätverket granskat uppfyller 

Boverkets/miljöförvaltningens rekommendation om friyta per barn. Även dessa nya 

verksamheter kommer alltså att konkurrera om skogen som ”arbetsplats”. Flera av de 

detaljplaner som antagits nämner också närheten till Årstaskogen som en resurs för 

verksamheterna. 

 

Vid framtagandet av det nya reservatsförslaget har staden, som vi tidigare påpekat, inte 

gjort några analyser av vad de nya gränserna skulle få för konsekvenser. Det innebär att 

det t.ex. inte gjorts någon:   

 

• Kartläggning av vilka grönytor som blir kvar i 

Årsta/Johanneshov/Södermalm/Årstadal när den bostadsbebyggelse som är planerad i 

dessa områden genom bl.a. Söderstaden och Årstafältet är klar.  

 

• Analys av hur mycket grönyta som efter exploatering av ovan nämnda bostäder 

kommer att finnas tillgänglig per invånare i de nya, tätt byggda stadsdelarna. 

    

                                                 
1
 Novia Engelska , Årstadalsskolan och Sjöviksskolan. 

2
 Årstaskolan, Skanskvarnsskolan, Engelska skolan och Värmdö gymnasium. 

3
 Årstaliden och Skogsbacken, båda del av enheten Årsta 3. 

4
 Enligt uppgift från exploateringskontoret den 15 augusti 2017. 
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• Analys av hur det nya förslaget till gräns för ett naturreservat i Årstaskogen, med 

exploatering av övriga delar av skogen, skulle påverka möjligheten för skolor och 

förskolor att utöva sin verksamhet enligt läroplan. 

 

• Analys av hur en exploatering av de delar av skogen som nu ligger utanför 

reservatsgränsen skulle påverka möjligheten för skolor och förskolor som saknar 

tillräckliga egna friytor att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet 

överhuvudtaget.  

 

• Barnkonsekvensanalys av att utesluta de delar av reservatet som staden nu vill ta i 

anspråk för exploatering.  

 

Trots detta har, som vi tidigare påpekat, utbildningsnämnden/förvaltningen märkligt nog 

inte fått det nya förslaget på samråd.  

 

Idrottsförvaltningen deltar i projektet ”Staden i ögonhöjd”, som bl.a. syftar till att stärka 

barns och ungas behovsuppfyllnad i stadsutvecklingsfrågor och stärka barns perspektiv 

och barnperspektivet i genomförande av stadsutvecklingsprojekt med hjälp av bland 

annat barnkonsekvensanalyser och dialog. Barnkonsekvensanalyser av 

stadsutvecklingsprojekt i Årsta har bara genomförts gällande Årstastråket etapp 2 och 

Årstafältet etapp 1 och parken.  

 

I “Barnkonsekvensanalys Årstastråket Etapp II” (2013-11-07), gällde analysen bl.a. att 

en liten skogsdunge mellan Valla torgs tvärbana och Årsta torg skulle bebyggas. I 

barnkonsekvensanalysen identifieras Trollparken och hela området mellan Trollparken 

och Årstaliden ner till Årstaviken, dvs. områden i Årstaskogen som delvis undantas från 

reservatet och därmed riskerar att exploateras, som viktiga platser i området. 

 

Förutom skolor och förskolor nyttjas Årstaskogen för friluftsliv av privatpersoner, 

scouter, mulle-verksamhet, orienterare, Army Fitness, Run Academy, m.fl.  
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Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen följt upp insatserna för de av riksdagen 

beslutade friluftsmålen. Uppföljningen visar att det kvarstår flera utmaningar för att nå 

det övergripande målet.  

 

1. Tillgänglig natur för alla – Positiv utveckling 

2. Skyddade områden som resurs för friluftslivet – Positiv utveckling 

3. Starkt engagemang och samverkan – Neutral utveckling 

4. Allemanrätten – Neutral utveckling 

5. Tillgång till natur för friluftsliv – Neutral utveckling 

6. Attraktiv tätortsnära natur – Neutral utveckling 

7. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – Neutral utveckling 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan – Oklar utveckling 

9. Friluftsliv för god folkhälsa – Oklar utveckling 

10. God kunskap om friluftslivet – Negativ utveckling 

 

Naturvårdsverkets uppföljning av målen visar att: 

 

"Den tätortsnära naturen är viktig - Uppföljningen visar att den tätortsnära naturen är 

viktig för människors möjlighet till rekreation och utevistelse. 85 procent av Sveriges 

befolkning bor i tätortsområden. Cirka 80 procent av friluftslivsutövandet sker inom 10 

kilometer från hemmet. Större delen av friluftslivet sker i tätortsnära natur, utanför 

skyddade områden." 

 
Vi ifrågasätter om Stockholms stad kommer att kunna uppfylla mål nr 5 och 6 om 

Årstaskogens naturreservat får den gränsdragning som nu är ute på samråd, givet den 

nybyggnation som pågår och som planeras i söderort på kort och lång sikt? Att skydda 

hela Årstaskogen från bebyggelse genom inrättande av naturreservat är enligt oss det 

enda sättet att på ett tillfredsställande sätt uppnå de nationella friluftsmålen, särskilt mål 

nr 1, 2, 5, 6, 8 och 9.  

 

När Stockholms stad 2015 lät konsultföretaget Spacescape analysera park- och 

naturtillgången i Stockholm i syfte att kartlägga stadens rekreationsvärden visade 

analysen
5
 att Årstaskogen var ett av endast fyra områden i hela södra Stockholm som 

bedömdes ha ”mycket hög kapacitet” att producera s.k. kulturella ekosystemtjänster, 

d.v.s. bland annat avseende rekreation.
6
 Dessa fyra områden är dessutom relativt små 

och belägna långt ifrån varandra. 

 

                                                 
5
 Rekreation inom Stockholms stad, 2015-03-31. 

6
 Rekreation inom Stockholms stad, sida 26. 
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Nyligen rapporterade Dagens Nyheter om den undersökning som Riksidrottsförbundet 

gjort gällande huruvida kommuner upplever att deras föreningar tvingas säga nej till 

barn och ungdomar på grund av brist på idrottsytor. Stockholms kommun var en av de 

kommuner som upplever att föreningarna i stor omfattning tvingas säga nej.
7
 Enligt 

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är situationen alarmerande och den 

förvärras av byggnadstakten av nya bostäder. Se länk till artikeln: 

http://www.dn.se/sport/foreningar-tvingas-saga-nej-till-barn-som-vill-idrotta/  

 

Idrottsförvaltningens huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för att 

stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva. På er hemsida kan man läsa att 

organiserad idrott genom föreningslivet och möjligheter till spontanidrott ska ge 

möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet för alla, gemenskap i 

förening, jämställdhet och hållbarhet är viktiga nyckelord, såväl för förvaltningens 

eget arbete som för de aktiviteter som erbjuds. 

 

Vi hoppas att vi genom denna skrivelse har gett er information som ni kan ha 

nytta av när ni avger ert samrådsyttrande avseende reservatsförslaget för 

Årstaskogen/Årsta holmar.  

 

 

Ni är självfallet välkomna att kontakta oss vid frågor.  

 

/Nätverket Bevara Årstaskogen 

genom Emilia Freij och Jenny Sverker 

 

 

Bifogas:  

Karta där skillnaden mellan 2014 års förslag och 2017 års förslag framgår 

(exploateringskontorets egen karta) 

Karta där det framgår vilka områden som utreds för exploatering 

(exploateringskontorets egen karta) 

Karta med förskolor/skolor i Årsta utmärkta (framtagen av nätverket) 

Karta med strandskydd (framtagen av nätverket) 

Kartor med närbilder på de områden man vill exploatera (framtagen av nätverket) 

Spacescapes rapport ”Rekreation inom Stockholms stad” 

 

                                                 
7
 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2017 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/kommunundersokning/komm

unundersokning-2017/rf-kommunundersokning-2017.pdf?w=900&h=900. 

http://www.dn.se/sport/foreningar-tvingas-saga-nej-till-barn-som-vill-idrotta/

