
 

Hej, 
 
Du får detta i din egenskap av ledamot eller ersättare i Exploateringsnämnden, 
Stadsbyggnadsnämnden eller Hälso- och miljöskyddsnämnden. 
 
Ni kommer nu ha möjlighet att äntligen ta beslut om Årstaskogens naturreservat. Det är 
därför med stor sorg och besvikelse vi ser att ni i stort sett kommer behålla samma 
märkliga gränser som föreslogs redan i våras.  
 
Vi anser att hela Årstaskogen bör bevaras, då det är viktigt att bevara så stor yta som 
möjligt för att många av skogens arter ska kunna överleva på sikt och för att kunna 
bevara rekreativa värden med en ökad befolkningsmängd. Helheten försämras av att ta 
bort stora essentiella delar, och flera av dessa delar har i sig mycket höga värden. Men 
i den händelse ni bedömer att det inte blir något naturreservat alls, om ni inte tar beslut 
inom denna mandatperiod, anser vi att ni åtminstone bör lägga ihop de yttre gränserna 
från 2014 och 2017. Det förslaget skulle inte behöva gå igenom ett nytt samråd. Detta 
kan då utan problem hinnas med innan valet, hösten 2018. Förhoppningsvis finns 
sedan möjlighet även i nästa mandatperiod att få till ännu bättre gränser. 
 
Självklart är vi glada över att det finns en möjlighet att Årstaskogen kan bli 
naturreservat, men anser att det är fel och motverkar sitt eget syfte att plocka bort stora 
värdefulla delar för kommande exploatering på bekostnad av biologisk mångfald, 
rekreation, klimatanpassning, tystnad, pedagogisk verksamhet m.m. utan att ha tittat 
på alternativa platser och utan att ha gjort en konsekvensbedömning. Vilka värden 
utesluts och hur påverkar det helheten? Vi vet redan en del av svaren, men det tas det 
ingen hänsyn till. Vi har dessutom erbjudit er att ta del av fakta genom möten och 
vandringar i skogen. Staden har ännu inte kunnat svara på varför reservatsgränsen fått 
denna dragning, förutom ett allmänt behov av fler bostäder i hela Stockholm. Enda 
skillnaden nu är att Trollparken åter finns med, såsom i 2014 års förslag. Trots våra 
ansträngningar att visa på de höga ekologiska och rekreativa värden som utesluts har 
bara denna mindre justering gjorts. Det är bra att Trollparken kom med, men det är ett 
ynka köttben av symboliskt värde som visserligen är värdefullt och välbesökt, men som 
främst är ett sätt att blidka opinionen utan att ta reda på ordentliga faktaunderlag innan 
beslut tas. Samtidigt saknas andra delar som kanske har ännu högre biologiska 
värden. Mark har också undantagits jämfört med vårens gränsdragning vid en förskola 
och koloniområde för att bereda plats för tänkt angöringsgata. 
 
Vi anser: 
Att ni inte tagit hänsyn till webbenkäten. Webbenkäten var dessutom 
bristfälligt utformad. Det saknades möjlighet att kryssa i att hela skogen skulle bevaras, 
men detta blev ändå den främsta synpunkten i fritextfälten. Vänder man på det var det 
bara två procent av de svarande som ville se fler bostäder inom Årstaskogen.  
Att ni inte tagit hänsyn till samrådet. Koloniträdgårdsföreningen Skanskvarn anförde i 
sitt samrådsyttrande bl.a. att hela skogen borde ingå i reservatet. Man kritiserade 
avsaknaden av analys, pekade på att syftet med reservatet inte stämde med hur det i 
praktiken hade utformats och framförde såklart sin oro för hur framtiden skulle bli för 
kolonilotterna. Idrottsförvaltningen såg risker med att tillgängligheten i naturområdet 
skulle begränsas i och med att gränserna hade ändrats sedan samråden som 
genomfördes 2014.   
Att ni inte tagit hänsyn till den unika biologiska mångfalden med bitvis flerhundraårig 
tallskog, ovanlig ädellövskog, minst 28 rödlistade arter m.m.  Över hälften av 



ädellövskogen ligger utanför reservatet, trots att skyddet av den är ett av huvudsyftena 
i reservatets beslut. 
Att ni inte tagit hänsyn till att vi nu har 10 200 namnteckningar som alla vill bevara hela 
Årstaskogen. Det undergräver demokratin då ni istället väljer att ta stor hänsyn till 
enskilda exploateringsintressen. Vår namninsamling fortsätter. 
Att ni inte tänker långsiktigt då det bara kommer att bli än mer viktigt med träd och 
skog i vår närhet i ett förändrat klimat och med en växande befolkning som behöver 
rekreation och avkoppling för en god hälsa. 
Att ni inte tagit hänsyn till alla förskolor och skolklasser som dagligen nyttjar skogen i 
dess omedelbara närhet för lek och pedagogik. 
Att ni ignorerar er egen Översiktsplan och i rekommendationer från både Boverket och 
Naturvårdsverket samt från Naturskyddsföreningen och den kunskap vi i gruppen, 
Bevara Årstaskogen, faktiskt besitter. 
Att man absolut inte bör besluta om markanvisningar innan man utrett skogens värden 
(som i och för sig redan till stor del är kända). Detta gäller även de skogspartier som 
ligger utanför reservatsgränsen in mellan husen, för att inte riskera att strypa de 
spridningsvägar som reservatet är avsett att värna. 
Att det inte är förenligt med sund hantering av stadens kassa att göra stora ingrepp i 
kuperande områden med höga naturvärden som leder till kraftigt höjda kostnader i 
byggandet (något staden påpekar i sitt projektdirektiv) utan att utvärdera alternativa 
platser.  
  
Vi anser alltså att hela Årstaskogen bör bevaras och genom att slå ihop 2014 med 
2017 års reservatsförslag skulle vi vara på rätt väg. Förslaget behöver som tidigare 
nämnts då inte gå igenom ett nytt samråd och kan beslutas inom 
mandatperioden. Även då kommer värdefulla delar att vara uteslutna såsom gammal 
tallskog norr om Luftvärnsberget, ädellövskogen längst i öster mot broarna, entrén vid 
Gullmarsvägen/Marviksvägen, ädellövskogen vid Dellensvägen och 
hällmarkstallskogen vid Årsta IP. Men med 2014 och 2017 års maximala yttre gränser 
räddar man samtidigt mycket värdefulla ädellövträd och flerhundraåriga tallar nedanför 
Gullmarsvägen/Marviksvägen mot Dianelunds kolonilottsområde, de gamla 
hällmarkstallskogarna öster om Årsta gård/norr om Dellensvägen, 
hällmarkstallskogen väster om Årsta IP samt en del av ädellövskogen i öster mot 
broarna. Sedan hoppas vi givetvis att även övriga delar kan tas med i ett senare skede. 
 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete för ett utvidgat reservat och mot en exploatering av 
skogen så att det Damoklessvärd som hängt över Årstaskogen i 20 år till slut kan 
plockas ner. 
 
Nätverket Bevara Årstaskogen genom 
Magnus Nilsson, Jenny Sverker, Stefan Svanström, Emilia Freij, Torgny Svenungsson 

 
 


