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Partierna C, Fp, Kd, M, Mp, S, V 

i kommunfullmäktige 

   Stadshuset 

   105 35 STOCKHOLM 

 

 

 

Stadens åtaganden att skydda flera natur- och friluftsområden. När ?!  
 

En fråga som även efter valet är aktuell är skyddet av stadens kvarvarande natur- och 

friluftsområden. Vi påminner er därför ånyo om det åtagande Stockholm stad har gjort om 

bildande av flera tätortsnära naturreservat till skydd av viktiga natur- och friluftsområden.  
 

Bildandet av flera naturreservat var på gång fram till valet 2006, men har sedan dess gått i stå 

eller avbrutits. De aktuella områdena var och är Årstaskogen med Årsta holmar, Rågsveds 

friområde, Fagersjöskogen, Kyrkhamn-Lövsta och Älvsjöskogen. Även Norra och Södra 

Djurgården är upptagna på reservatslistan för ett långsiktigt bra skydd.  
 

Bildandet har stöd av det handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur i Stockholms-

regionen som Stockholms stad ihop med Länsstyrelsen, Regionplanekontoret och 

förortskommunerna tog fram 2003. Se Länsstyrelsens rapport Aldrig långt till naturen, 

2003:20. Vi bifogar ett utdrag ur programmet. I programmet har Stockholms stad gjort 

åtagande om att bilda naturreservaten, och det senast 2013. 
 

Oavsett om ert parti kommer i regeringsställning eller inte i stadshuset hoppas vi att ni tar till 

er frågan om Stockholms stora grönområden. Naturreservaten behövs!  
 

PS! Utöver åtaganden så finns även andra områden som måste få ett bra skydd. Bland dessa 

finns Lillsjön, Nockebyskogen och Ålstensskogen i västra Stockholm. I södra Stockholm 

finns bl.a. Solbergaskogen, Majrosskogen, Hemskogen, Svedmyraskogen och Vinterviken. 
 

I Nätverket Skydda Storstockholms Gröna kilar ingår ett 20-tal olika organisationer som 

Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, orienterarna, scouterna 

m.fl. med uppåt 200.000 personer som vill ha ett långsiktigt skydd av våra stora grönområden. 

 

För Nätverket Skydda Storstockholms Gröna Kilar. 

 

 

 
Gunnar Eriksson Mårten Wallberg 

Svenska Turistföreningen            Naturskyddsföreningen  

Stockholmskretsen i Stockholms län 

 

 

 
Anders Widell  Anders Winell 

Friluftsfrämjandet                               Stockholms Orienteringsförbund 

Stockholms Distriktsförbund 
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