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Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län (föreningen) på 
utställningsföreslag för översiktsplan i Stockholm 
 
Föreningen lämnade yttrande (bifogas) på samrådsunderlaget och hänvisar förutom nedanstående till 
det yttrandet. 
 
 
Skydd av Stockholms delar av de gröna kilarna 
I utställningsförslaget påstås att Stockholm ”i stort sett har skyddat sin del av de regionalt 
betydelsefulla gröna kilarna”. Detta är utmärkt men det är viktigt att påpeka att det fortfarande är flera 
och stora områden av Stockholms delar i de gröna kilarna som inte är skyddade. De områden som 
föreningen syftar på är framförallt: 

• Kyrkhamn-Lövsta
• 

 i Görvälnkilen. 
Sätraskogen

• 

 i Bornsjökilen, där ett förslag till naturreservat ligger. Dock är det av yttersta 
vikt att stranden som tidigare låg i förslaget till naturreservat men i den nya detaljplanen tagits 
bort från reservatet bibehålls i reservatsförslaget. I gällande översiktsplan är nämnda område 
klassat som parkmark och skulle därför passa utmärkt i det kommande naturreservatet. Om 
området istället görs om till bostadsmark kommer det att upplevas som ett oerhört stort 
ingrepp både på naturen och på de människor som vandrat här i flera generationer. Istället bör 
staden köpa in den i dagsläget privatägda vattenrätten och införliva den del som gäller 
stranden med naturreservatet. Det kan tilläggas att om detta område skulle bebyggas så är det 
ett svek om man refererar till stadens egen policy att inte bebygga grönmark.  
Rågsved friområde

• 
 i Hanvedenkilen. 

Fagersjöskogen
• 

 i Hanvedenkilen. 
Magelungen

• 
 i Hanvedenkilen. 

Norra och Södra Djurgården
 

 i Järvakilen. 

Om Stockholm inte vill framstå som stoppkloss i skyddet av de regionalt viktiga gröna kilarna är det 
av största vikt att ovanstående områden omgående får ett varaktigt skydd. 
 
Nya planeringsunderlag för grönstruktur bör användas i stadsplaneringen 
Under de senaste åren har staden tagit fram nya planeringsunderlag, vilka rönt internationell 
uppmärksamhet, som beskriver hur stockholmarna använder och värderar sina grönområden 
(sociotopkartan) och de ekologiska kvaliteterna i desamma. Dessa nya underlag bör vara en av 
grundpelarna i det framtida stadsplaneringen av Stockholm. Detta till skillnad från tidigare då 
grönområdens kvalitet ofta fått stryka på foten för planerad exploatering vilket många gånger innebär 
oerhört dålig förvaltning av, ur flera aspekter, värdefull mark. 
 
 
Mårten Wallberg 
Ordförande 
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