
 

 

Till: Ledamöterna i Exploaterings-, Stadsbyggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i 

Stockholm 

 

Årstaskogen 

Ni kommer under de kommande månaderna att fatta flera beslut som syftar till att inrätta 

ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar, men även att exploatera mark i skogen för 

byggande av bostäder. Vi i nätverket Bevara Årstaskogen tycker det är viktigt att ni tar in all 

tillgänglig information inför dessa viktiga beslut. Vårt nätverk kommer vid några tillfällen att 

ordna guidning i skogen så att ni på plats kan se vad besluten gäller. Inom kort kommer vi 

också att ge er alla ett mer komplett informationspaket med information om ett antal viktiga 

frågor för att ge er möjlighet att fördjupa analysen av konsekvenserna av olika val. Vi hoppas 

att ni är beredda att gå in i en kvalitativ dialog med oss i Nätverket. 

Vi vill inför den fortsatta processen, i såväl bildandet av naturreservat som 

exploateringsfrågan, göra er uppmärksamma på några viktiga frågor: 

 

En unik skog 

Årstaskogen är en gammal naturskog med stor ekologisk mångfald, unik genom sitt läge 

centralt i en storstad. Den är redan idag en oas för alla stockholmare och de besökare och 

turister som ser värdet i stadens nära och gamla natur. Stadens många parker är viktiga men 

inte unika medan gammal skog mitt i staden är en unique selling point och en viktig del av 

bilden av Stockholm, något vi är stolta över. 

 

Om skogens tillgänglighet 

I den dokumentation som legat bakom nämndernas beslut återkommer beskrivningar av 

skogen som otillgänglig. Förslagen om byggande i skogen och skapandet av det som kallas ett 

stadsbryn eller en kaj mot skogen sägs kraftigt öka tillgängligheten. Texterna har slående 

likheter med förslag som presenterats av byggföretag och arkitekter som har starka egna 

ekonomiska intressen av att bygga i skogen. Årstaskogen är redan idag mycket tillgänglig, 

med otaliga entréer och mängder av stigar, gångar och vägar. Dess närhet till stadskärnan gör 

Årstaskogen unik i att den är så tillgänglig för boende i stadens centrala delar. Skogen är 



också lätt tillgänglig för grupper med nedsatt rörlighet, inte minst äldre. Just den goda 

tillgängligheten framhålls i förslaget till beslut, Skötselplan 2014 och Parkplanen för 

Enskede-Årsta-Vantör. Liggande förslag till reservatsgränser i kombination med 

exploateringsplanerna kommer att allvarligt minska tillgängligheten. 

 

Om ekologi, spridningssamband och klimat 

Förslaget till reservat anger att spridningssambanden ska stärkas. Ett smalare reservat, 

omgärdat av byggnader, kommer tvärtom att försvaga dessa samband. Spridning sker inte 

bara i öst-västlig riktning längs vattnet utan även i nord-sydlig. Bebyggelse på de områden 

som undantas från reservatet, områden av hällmarkstallskog och ädellövskog, bryter sönder 

eller tar bort flera ekologiska kärnområden. Vi anser också att det är viktigt att man, så som 

förslaget till ny Översiktsplan anger, tänker på behovet av skog och icke hårdgjorda ytor för 

att skapa motståndskraft mot ett förändrat klimat. 

 

Om skogens betydelse för skolor och förskolor 

Tusentals barn kommer att förlora lekplatser på den naturmark som Årstaskogen är. De 

relativt plana ytor som föreslås för bebyggelse används flitigt av skolor och förskolor i 

pedagogisk verksamhet. Möjligheterna att uppleva tystnad och riktig skogskänsla beskärs 

kraftigt om dessa ytor bebyggs. 

 

Om demokrati och medborgarinflytande 

Den webbenkät som nu genomförs tar helt och hållet sin utgångspunkt i att man ska bygga i 

Årstaskogen och vi får endast frågan vad vi vill få ut av byggandet eller hur vi vill "utveckla" 

skogen. Alternativet att bevara den nuvarande skogen finns inte. Intrycket nu är snarare att 

man från politiskt håll lyssnar mer till privata intressen som vinner på att exploatera skogen, 

såsom byggföretag och arkitektfirmor. Som medborgare känner vi oss totalt maktlösa 

eftersom processen drivs på ett sätt så att våra och andra medborgares åsikter inte tas på 

allvar. Ni politiker gör er alltför oåtkomliga. Ni bör istället engagera er för att på allvar ta in 

medborgarnas synpunkter.  

Det byggs redan idag intensivt i Årsta med omgivning. Alla dessa nya grannar kommer också 

ha behov av och rätt att njuta av denna unika skog. 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Vi hoppas på fortsatt kontakt. 

 

Med vänlig hälsning, 

Nätverket Bevara Årstaskogen 

bevaraarstaskogen.wordpress.com 

http://bevaraarstaskogen.wordpress.com/

