
 

 

 

 

 

 

Angående utvidgningen av Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat 

 

Vi i arbetsgruppen för Bevara Årstaskogen skriver till er med anledning av den 

överenskommelse angående Årstaskogen som den nya majoriteten i stadshuset träffade i 

höstas. 

 

Enligt vallöftena och överenskommelsen ska det nuvarande reservatet för Årstaskogen 

utvidgas med de reservatsgränser som föreslogs år 2014. Beskedet när överenskommelsen 

träffades var även att de delar av Årstaskogen som trots utvidgningen skulle hamna utanför 

reservatet, t.ex. Luftvärnsberget, inte skulle exploateras. Detta mottogs som bekant med stor 

glädje. 

 

Utvidgningen ska under året utredas av exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 

miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt budgeten som beslutades i december. För en kort tid 

sedan tog vi därför kontakt med exploateringskontoret för att höra hur långt ärendet hade 

kommit. Beskedet därifrån var dock att man ännu inte hade något öppet ärende och att något 

arbete inte kunde påbörjas förrän ytterligare direktiv kom från politikerna. Man framförde 

också att det troligen skulle behövas ett nytt samråd eftersom det var så pass länge sedan 

samrådet beträffande 2014 års gränser genomfördes. 

 

Med anledning av detta vill vi gärna veta hur tidplanen för utvidgningen ser ut, när de 

politiska direktiven kommer och när arbetet startas upp och ska vara klart. Engagemanget för 

bevarande av Årstaskogen har fungerat som en samlande kraft i Årsta och det har inte minskat 

i och med uppgörelsen, snarare tvärtom. Många står därför och bokstavligen trampar av 

otålighet att för att delta i processen på något sätt och vi i arbetsgruppen är beredda att 

fortsätta arbetet. 

 

Vi vill också gärna göra ett litet medskick inför de politiska direktiven. 2014 års förslag, 

liksom nuvarande gräns, frångick tidigare förslag från 1996 och 2006 genom att minska på 

storleken och lämna stora delar utanför. Gränserna var något grovt dragna, ibland utan synbar 

hänsyn till hur det ser ut i verkligheten. De delar som lämnades utanför i 2014 års gräns är 

också väldigt viktiga för reservatet som sådant och som närgrönområden. Anledningen till att 

de lämnades utanför var så vitt vi vet, inte förankrat i någon utredning av dess värden, vare sig 

socialt, rekreationsmässigt eller ekologiskt. Förmodligen var det snarare en kompromiss för 

en eventuell framtida exploatering, även om det inte utlovades 1 000 nya bostäder i samband 

med reservatsförslaget. Luftvärnsberget, berget syd om Årstaliden och ädellövområdet vid 

Årsta gård mot Dellensvägen är exempel på det, även om berget vid Årstaliden nu ingår i 

reservatet. Eftersom en utredning ändå ska göras och det sannolikt krävs ett nytt samråd anser 

vi att det bör tas ett helhetsgrepp med en tydlig viljeinriktning för området. Det skulle en gång 

för alla ge Stockholm och det alltmer hårdexploaterade Årsta en stadsskog värd namnet, det 

kärnområde för Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (EBO) som Årstaskogen är. 



 

Målsättningen bör vara att skydda all skog som har värden i sig självt och/eller för helheten 

och möjligheterna för det är angeläget att utreda i samband med detta omtag. Något ytterligare 

omtag med utökning av reservatet kommer troligen inte att ske. Gränserna på detaljnivå bör 

också ses över. Som det är idag följer de på flera ställen varken topografi, naturtyper, vägar 

eller andra naturgivna gränser.  

 

De områden som skulle uteslutas framgår av kartan som återfinns sist i detta mejl. Som ett 

exempel kan nämnas Luftvärnsberget (område 7 på kartan) där gränsen norrut mot 

koloniträdgårdsföreningen är ogenomtänkt och utesluter flera av lotterna. Att reservatsgränsen 

dessutom slutar vid staketgräns undergräver områdets kulturhistoriska värde. Gränsen 

utesluter också en stor del gammal tallskog. Ett annat exempel är område 5 som, förutom en 

omtyckt pulkabacke och sociotop, utgör en av få öppningar söderut för spridning och en 

naturlig entré till reservatet. Område 1 utgör ett kärnområde för ädellöv, för att nämna några 

exempel.  

 

Som ett stöd i den politiska argumentationen för att hela Årstaskogen bör bli naturreservat kan 

vi skicka med många sakskäl. Förutom att detta är områden som naturligt hör till 

naturreservatet så skulle den exploatering som de riskerar i framtiden innebära irreparabla 

skador på miljön och naturreservatet. Det skulle påverka miljökvalitetsnormerna i Årstaviken 

och medföra skuggning samt bortfall av vegetation som är värdefull för den biologiska 

mångfalden och för spridningsvägarna. Det skulle också strida mot naturreservatets syfte och 

innebära utdragna processer.  

 

Tacksam för svar snarast om tidplanen! 
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