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Öppet brev angående stiftelse för Stockholms innehav av grönområden i andra kommuner 
 
Försening av beslut om stiftelse hotar den nationella naturvårdspolitiken 
 
I april 2005 fattade Stockholms stad ett beslut om att bilda en stiftelse för att skydda stadens innehav av mark i 
andra kommuner. Detta var mycket glädjande och visade på handlingskraft av den styrande majoriteten och även 
att den tar friluftslivet och naturvården på allvar. Beslutet var också helt i linje med regeringens skrivelse En 
samlad naturvårdspolitik (Rs 2001/02:173). I denna sägs med anledning av kommunal naturvård och tätortsnära 
natur att det ”är önskvärt att fler stiftelser för naturvård och friluftsliv bildas”. Regeringen skriver också att det 
”bör bli möjligt att få statsbidrag även för att etablera sådana stiftelser. I enlighet med den senare punkten så har 
Naturvårdsverket sagt sig vara villigt att ge ett bidrag på mer än 50 miljoner i utbyte mot att Tyresta 
naturreservat blir statligt.  Denna stiftelse som skulle innefatta ca 25 000 ha är av största vikt för friluftslivet och 
för naturvården. 
 
Trots detta upplägg så fördröjs det slutgiltiga beslutet i Stockholms stadshus. Frågan har ännu inte nått 
fullmäktige. Vad vi förstår så beror fördröjningen på politiska diskussioner inom majoriteten. Det vore oerhört 
olyckligt om stiftelsen inte kom till stånd på grund av interna diskussioner i Stockholms stadshus. Dessa 
grönområden kommer vara till stort gagn för befolkningen i hela Stockholms län. Det hänger nu på veckor om 
stiftelsen ska komma till stånd eller inte. Fattas inget beslut i fullmäktige riskerar stiftelsen att inte vara 
funktionsduglig innan nästa val med ytterligare oklarhet som följd. Risken är stor att hela stiftelseidén - och 
därmed en mycket väsentlig del av den regionala satsningen på att skydda naturområden - går i stöpet. 
 
Om Stockholms stad kan få igenom denna stiftelse för sitt innehav av grönområden i andra kommuner skulle det 
vara ett tecken på att man tar regeringens naturvårdspolitik på allvar. Ytterligare fördröjningar sätter ett 
frågetecken för naturvårdsambitionerna inom socialdemokraterna. 
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