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Helt fel att ställa in grundlig naturvärdesinventering i Årstaskogen  
- beslutet bör ändras snarast så att en inventering kan påbörjas 
 
Stockholms Naturskyddsförening har fått information om att Ekologigruppen skulle börja med en 
naturvärdesinventering enligt SIS-standard i Årstaskogen våren 2018. Plötsligt togs dock ett nytt 
beslut av Stockholms stad om att ställa in all naturvärdesinventering i Årstaskogen under 
vår/sommar 2018, vilket vi anser är helt ologiskt och definitivt olämpligt.  
 
För att få ett grundligt faktaunderlag till naturvärdesinventering enligt SIS-standard behöver de 
biologer som utgör inventeringarna göra ett flertal fältbesök under olika delar av året. Inventerarna 
behöver alltså sätta igång snarast för att samla in fakta om flora (växter), fauna (djur) och funga 
(svampar). Eftersom Årstaskogen är ett kärnområde1 för bilogisk mångfald finns särskild anledning 
att inventera noggrant under både vår, sommar och höst.  
 
Vad vi förstått kommer inte någon naturvärdesinventering utföras förrän tidigast i hösten 2018.  
 
När den planerade naturvärdesinventeringen i Årstaskogen nu inte påbörjas innebär det att: 

 Häckande fåglar kan inte inventeras och kartläggas under 2018 

 Växter som blommar och utvecklas under vår/sommar riskerarr att missas under 2018 

 Fladdermöss kan inte inventeras2  och kartläggas under 2018 

 Insekter/vedinsekter kan inte inventeras och kartläggas under 2018 (gnagspår undantaget) 

 Marksvampar som utvecklas under vår/sommar3 kan inte inventeras under 2018  

                                                           
1
 Miljöförvaltningen.  Stockholms ekologiska infrastruktur - Bakgrund och beskrivning av databas och karta. Sid 

12. http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/mp15/4/ESBO_Bed%C3%B6mningsgrunder.pdf  
2
 I inventeringsrapport, Fladdermöss i Stockholms och Uppsala län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999: sid 9), 

framgår att inventering bör ske under juli (även maj nämns). 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/1999/u-1999-2.pdf   
3
 T.ex. scharlakansvårskål och tulpanskål är vårsvampar. En del ädelsoppar kommer upp på sommar-

sensommar, t.ex. bronssopp m.fl. 
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Det är mycket anmärkningsvärt att Ekologigruppen eller annan konsultfirma inte fått utföra den 
planerade naturvärdesinventeringen som skulle startas nu våren 2018. Faktaunderlag i ett tidigt 
skede är helt centralt i större planprojekt som i aktuellt fall då 800-1000 bostäder planeras i 
Årstaskopgen. Kompletterande inventeringar kan ske även 2019, men en gedigen sammanställning 
över arter och naturvärden bör då ha tagits fram under 2018.  
 
Nätverket Bevara Årstaskogen har fått svar från Exploateringskontoret om att Exploateringskontoret 
vill vänta med inventeringar till dess man bättre vet när exploateringsprojektet kommer att starta. 
Stockholms Naturskyddsförening vill utifrån detta först poängtera följande:  

 
1. Utifrån ekologisk synpunkt talar allt för att vara ute i god tid gällande en 
naturvärdesinventering i Årstaskogen då det är en stor areal som behöver gås igenom 
noggrant och det är många artgrupper som behöver studeras  
2. En naturvärdesinventering av den här typen kan aldrig bli en onödig utgift för 
kommunen om det skulle visa sig att ingen byggaktör vill bygga i Årstaskogen. 
Faktaunderlaget kan komma till nytta på en mängd olika sätt i vilket fall (forskning, nya 
fynd i Artportalen, naturpedagogik om arter, underlag till informationstavlor m.m.)  
3. Kostnaden för även en grundlig naturvärdesinventering för Årstaskogen bör kunna 
finansieras redan nu. Kostnaden är inte jättehög jämfört med mycket annat som 
kostar och dessutom kan eventuellt inventeringen bekostas av byggaktörer som i 
andra projekt i Årsta betalar för grönkompensation.    
4. Totalt sätt kan det bli en vinst för kommunen om faktaunderlag finns på plats tidigt 
så att ändringar i planer inte kommer sent i planprocessen. Vi förespråkar att 
politikerna bör få reda på så mycket som möjligt av planens miljöeffekter redan vid 
StartPM.  

 
Vi vill vara mycket tydliga med att det är helt fel att nu vänta med en grundlig naturvärdesinventering 
tills dess att något byggprojekt kommer igång i Årstaskogen. Fokus bör helt och hållet ligga på att 
pricka in rätt årstider för inventerarna så de har bästa möjliga förutsättningar att göra en så komplett 
inventeringsrapport som överhuvudtaget är möjligt inom en så snar framtid som möjligt. Därför bör 
Stockholms stad snarast ompröva beskedet att stoppa naturvärdesinventeringen och låt istället 
inventeringen i Årstakskogen börja omgående.  
 
 
 
 
Anders Tranberg 
Ordförande Stockholms Naturskyddsförening 
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