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Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts 
Naturskyddsförening över naturreservat Årstaskogen – Årsta holmar 
 
Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening är två lokala kretsar av 
Naturskyddsföreningen. Kretsarna är verksamma inom Stockholms stad. Föreningarna har beretts 
tillfälle att yttra sig över det förslag till blivande naturreservat inom Årstaskogen ‐ Årsta holmar, 

som framlagts av Stockholms stad. Föreningarna vill därför framföra nedanstående synpunkter.   
 

Diarienummer 2011-20835 
 
Sammanfattning  

 Gränsdragningen bör utökas mot Gullmarsplan och längs med gator/fotbollsplan i söder   

 Det finns mycket goda skäl att skydda mer av natur och friluftsområdet Årstaskogen-Årsta 
holmar  

 Gamla solitära tallar och sälg bör uppmärksammas i skötselplanen  

 Redovisningen av skötselinsatserna bör göras tydligare, t.ex. enligt en mall (bifogas) 
 
Synpunkter på gränsdragning för naturreservatet 
Förslaget till gränsdragning som presenteras i ”Förslag till beslut för Årstaskogen – Årsta holmar 
naturreservat” på sidan 3 och 15, delar inte föreningarna till fullo. Med Stockholms stads förslag 
ingår 65 ha i naturreservat Årstaskogen – Årsta holmar. Med föreningarnas förslag ingår ca 69 + 13 
ha, alltså 82 ha naturreservat.  
 
Föreningarnas tydliga krav är att föreslagen skyddad areal av Årstaskogen-Årsta holmar kompletteras 
med att: 

 Gränsen för naturreservatet i öster bör minst gå ändå fram till Gullmarsplan och tvärbanans 
sträckning. Mot sydöst bör gränsen gå fram till Simlångsvägen och Gullmarsvägen (Värmdö 
gymnasium).  

 Gränsen för naturreservatet bör inkludera skogsområdet söder om Årsta idrottsplats.  

 Gränsen för naturreservatet bör inkludera skogsområdet mellan Brännigevägen, 
Erkenskroken och Ottsjövägen  

 
Därutöver anser föreningarna att det bör utredas om naturreservatsgränsen skulle kunna dras in 
under Skanstullsbron och då inkluderas den långsmala passage i öst-västlig riktning som ligger mellan 
gångvägen (trätrappan) och brofundamentet i strax söder om. Detta i syfte att stärka grönstrukturen 
österut. Att vi anser att detta förslag bör utredas bygger på att flera andra starka intressen sannolikt 
säger sig behöva åtkomst till marken under Skanstullsbron. 
 
Föreningarna har ritat upp gränsen för hur föreningarna anser att gränsdragningen ska se ut. Se 
bilaga 1.  
 
 
 
 
 



 
Motiv till att hela Årstaskogen bör ingå i naturreservatet  
Föreningarna anser inte att det finns tillräckliga motiv för att lämna delar av Årstaskogen utanför 

naturreservatet. Stockholms stads hänvisning till ”det långsiktiga behovet av bostadsbyggande”1 
väger inte över motiven till att skydda hela Årstaskogen.  
 
Att skydda hela Årstaskogen kan motiveras av flera starka skäl, anser föreningarna: 

- Stockholms stads åtagande i programmet ”Aldrig långt till naturen” från 2003 redogör för att 
Årstaskogen – Årsta holmar ska inrättas som naturreservat och på kartor tydliggörs att hela 
Årstaskogen – Årsta holmar på ca 80ha ska ingå (se karta nedan med utdrag ur programmet).  

- Naturreservat Årstaskogen – Årsta holmar har tidigare (år 2006) varit föremål för 
naturreservatsbildning och då ingick hela Årstaskogen i naturreservatet 

- I Årstaskogens finns ett ekologiskt kärnområde för ädellövskog, en betydande del andel finns 
i den östraste delen av Årstaskogen som i förslaget inte kommer ingå i naturreservatet  

- I Översiktsplan 1999 fanns hela Årstaskogen – Årsta holmar markerat som ett större natur- 
och friluftsområde på kartan Stockholms Grönstruktur och dessa natur- och friluftsområden 
skulle skyddas enligt miljöbalken.  

- I Årstaskogens finns ett ekologiskt kärnområde för äldre barrskog, de områden som inte 
ingår i naturreservatet innehar äldre barrskog. 

- Koloniområdet i östra Årstaskogen bör säkras för framtiden, nu är ca 2/3 av koloniområdet 
utanför gränsen för naturreservatet 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
Stockholms stad. Förslag till beslut för naturreservat Årstaskogen – Årsta holmar, sidan 15. 2014-04-22.  



 
Synpunkter på skötselplanen 
Generella råd  
Föreningarna anser att det bör skrivas in skötselplanen att riktigt gamla tallar på hällmarken utgör 
viktiga livsmiljöer för en rad skalbaggar, långhorningar m.fl. En skötselåtgärd för att skapa goda 
livsmiljöer för denna fauna är att frihugga gamla tallar som blivit tydligt inväxta av yngre tallar och på 
så sätt göra de gamla tallarnas bark solbelyst.   
 
Föreningarna anser att det bör skrivas in i skötselplanen i berörda markområden att sälg ska sparas 
på samma sätt som hassel och bärande buskar.  
  
Redovisningen av skötselinsatserna 
Utformning på redovisningen av skötselinsatserna bör förbättras i skötselplanen anser föreningen. 
Exempelvis kan man göra en mall för varje skötselområde likt konsultföretaget Calluna gjort. Mallens 
olika rubriker fungerar bra men istället för ”bevarandemål” kan det stå som nu ”mål för om 
området”. En ytterligare rubrik ”funktion” kan läggas till eftersom det finns skäl att ha kvar den 
rubriken som finns i förslag till aktuell skötselplan över Årstaskogen – Årsta holmar, anser 
föreningarna. Se mallen nedan som Calluna använt. 
 
För Stockholms Naturskyddsförening  Söderorts Naturskyddsförening  
Beatrice Sundberg, ordförande   Einar Engström, ordförande  
 
Anders Tranberg, vice ordförande  
 
Ronny Fors, Grönområdesgruppen 
 
 
  



Bialaga 1.  
 
Föreningarnas gränser för naturreservat Årstaskogen – Årsta holmar.  
 

 
Kartunderlag: Eniro.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 1.  
 
Exempel på mall för hur skötselinsatserna kan struktureras upp.  
 

 
 


