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Till gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms stad 
 
Angående bildning av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun 
 
Huddinge kommun har utarbetat förslag till bildande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. 
Väsentliga delar av det tänkta reservatet ligger på mark som ägs av Stockholms stad. Centrum i det 
föreslagna reservatet är torpet Paradiset, året runt ett mycket populärt utflyktsmål för allmänhet, 
skolor, föreningar m m. Av besöksjournalerna att döma utgörs ca hälften av besökarna av invånare i 
Stockholms stad. 
 

I det förslag till beslut som gatu- och fastighetskontoret har lämnat till nämnden föreslås att nämnden 
ska motsätta sig att de delar av det föreslagna reservatet som ägs av Stockholms stad ska ingå i 
reservatet. Kontoret föreslår att reservatsbildningen ska kopplas antingen till att marken säljs till 
Huddinge kommun till ett så högt belopp som möjligt eller till att Stockholms stad erhåller 
intrångsersättning. 
 

Den diskussion kontoret för i beslutsdokumentet om möjligheterna att erhålla intrångsersättning är, 
enligt vår uppfattning, missledande. Reglerna för intrångsersättning i det aktuella fallet återfinns i 
miljöbalken 31 kap 4-8 §§. Av dessa lagregler framgår att Stockholms stad knappast har någon rätt till 
intrångsersättning eftersom ett reservatsbeslut inte innebär någon förändrad markanvändning utan att 
pågående markanvändning avses bestå. 
 

Behandlingen av ärendet bör dessutom ses i ljuset av det beslut angående den framtida hanteringen av 
stadens marker i andra kommuner nämnden fattade 2001-06-12 i vilket man särskilt pekar ut Paradiset 
som ett av den områden som definitivt bör skyddas som reservat innan någon diskussion om förändrat 
ägande kan aktualiseras: 

”Det är inget självändamål för staden att äga mark utanför kommunens gränser. Det är dock av 
största vikt för försäljningen att områden som är viktiga för stockholmarnas friluftsliv och områden 
som är viktiga för att säkra den biologiska mångfalden skyddas. Därför skall sådana områden 
skyddas genom naturreservat innan en försäljning kan bli aktuell. 
Exempel på sådana områden är Nackareservatet och skogarna runt Paradiset och Sörmlandsleden. 
Kontoret får i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen och berörda inventera och föreslå vilka 
områden som skall skyddas på detta sätt. Dessutom bör kunskap och synpunkter inhämtas från 
organisationer och föreningar. Det blir en senare fråga att avgöra vem som ska bli ägare för 
innehavet av dessa områden.” 

 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län utgår från att nämnden avslår kontorets förslag till beslut och 
i stället beslutar att Stockholms stad utan ersättning medverkar till att det föreslagna reservatet bildas. 
Området har stora naturvärden och är ett mycket värdefullt utflyktsmål, inte minst för Stockholms 
stads invånare och bör givetvis så snart som möjligt skyddas som naturreservat. Förvaltningsmässigt 
bör området, som föreningen tidigare vid flera tillfällen framfört, i likhet med huvuddelen av stadens 
markinnehav på lämpligt sätt överföras i en regional stiftelse med huvudsyfte att sköta områdena med 
inriktning på naturvård och friluftsliv. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Magnus Nilsson 
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Länsstyrelsen i Stockholms län 
Naturvårdsverket 
Miljödepartementet 
Landstingets regionplane- och trafikkontor 
Kommunförbundet i Stockholms län 
Friluftsfrämjandet, Stockholms läns distrikt 
Stockholms läns Hembygdsförbund 
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Stockholms, Sörmlands och Upplands Orienteringsförbund 
Stockholms Vandrareförening 
Friluftsfolkets Samarbetskommitté 
Stockholms scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet 
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