
2014-5-19 Älvsjöskogen blir naturreservat - Älvsjö - Tidningen Liljeholmen-Älvsjö

http://www.direktpress.se/tidningenliljeholmenalvsjo/Nyheter/Alvsjoskogen-blir-naturreservat/ 1/3

Publicerad 2014-05-16

Naturreservat. Västra delen av Älvsjöskogen blir naturreservat. Östra skogens
framtid är oklar.
Foto: Stockholm stad

Älvsjöskogen	blir
naturreservat
ÄLVSJÖ  Nu blir två tredjedelar av Älvsjöskogen naturreservat. En

övergång mellan östra och västra Älvsjöskogen utreds, men bara

västra delen av skogen blir reservat.

Västra delen av Älvsjöskogen föreslås bli naturreservat. Det innebär att

det blir otillåtet att bygga i området annat än normal skötsel av

byggnader som redan finns. Dessutom inskränks allemansrätten på så

vis att det blir otillåtet att elda annat än på speciella platser.

Miljöborgarråd Per Ankersjö (C) säger att det hela tiden varit den västra

delen, och bara den, som varit aktuell som naturreservat.

– När diskussionen om den östra delen kom upp i vintras blev jag

förvånad. För mig har den östra delen aldrig funnits på kartan.

Tågspåren utgör en naturlig avgränsning för reservatet. Och öster om

tågspåren är det ju Hagsätraskogen, säger han.

Men planerna på reservatet har tidigare gällt både den östra och den

västra delen. I en rapport från länsstyrelsen från 2003 som fortfarande

används av regeringen i reservatsfrågor är Älvsjöskogens naturreservat

utritat på båda sidor om tågspåret. Anders Tranberg, vice ordförande i

Naturskyddsföreningen i Stockholm, undrar varifrån namnet

Hagsätraskogen kommer.

– Både öster och väster om tågspåret är det Älvsjöskogen, säger

Anders Tranberg.  

Beslut på lokal nivå

Per Ankersjö säger att beslutet att göra naturreservat har tagits helt och

hållet på lokal nivå. Rapporter från länsstyrelsen och direktiv från

regeringen har inte spelat någon roll. Han har drivit att den västra delen

av skogen ska blir reservat eftersom det är den delen som Centerpartiet

lokalt, med Evy Kjellberg i spetsen, drivit i många år. Och namnet

Hagsätraskogen kommer från exploateringskontorets skrivelser, säger

han.

Vilka planer finns för östra delen av skogen?

– Det vet jag faktiskt inte. Det skulle inte förvåna mig om det finns planer

på bostäder i området, men det är tågspåret som en tydlig avgränsning

som varit viktig, säger han.

Ekodukt över tåget
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Exploateringskontoret ska utreda möjligheterna att bygga en så kallad

ekodukt över tågspåret, en bred övergång för både människor, djur och

växter, som binder ihop den västra och östra delen av skogen.  

Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen är nöjd med att

Naturreservatet äntligen blir av, men påpekar att naturskyddsföreningen

fortfarande tycker att den östra delen av skogen ska ingå i reservatet.

– Utifrån de indikationer vi fått har den östra delen högre skyddsvärden

än den västra. Vi tycker att man fortfarande kan lägga in den östra delen

av skogen i planen för reservatet. Om inte annat hoppas vi att det här

kan bli en valfråga, säger han.

Och det kan det mycket väl bli. I en tidigare intervju med Tidningen

Liljeholmen/Älvsjö sa Per Ankersjö att reservatet skulle vinna laga kraft

innan valet i höst. Det kommer inte hinnas med nu. Samrådet för

naturreservatet inleds i sommar och pågår fram till slutet av augusti.

Sedan kan planen vinna laga kraft efter tidigast tre till sex månader och

däremellan kommer som bekant ett val.  

– Vi i alliansen räknar ju med att vinna valet, men även om vi förlorar så

är det här inte ett beslut som ska kunna rivas upp. Det vore politiskt

självmord, eller jag hoppas det i alla fall, säger Per Ankersjö.

Läs också: ’’Älvsjöskogen lever farligt’’

Erik Petersson
erik.petersson@direktpress.se

08-562 884 01

FAKTA

MÖTE I JUNI

Den 10 juni kommer ett samrådsmöte om planerna att hållas. Var är

inte bestämt än.

Från den 4 juni till den 29 augusti kommer planerna på reservatet att

finnas utställda på Älvsjös stadsdelsförvaltning.

 

Blir 65 hektar stort

Reservatet kommer sträcka sig från Långsjöns östra spets längs

gränsen mellan Stockholms och Huddinge kommun fram till

stambanan. Reservatet avgränsas i östra delen av tågspåren och i

västra delen av villakvarteren i Långsjön. I norra delen blir gränsen

precis norr om Älvsjös gamla bollplan.

Älvsjöskogen omfattar drygt 100 hektar mark. Naturreservatet som

omfattar den västra delen av skogen blir 65 hektar. I nuläget äger

Stockholms stad 40 hektar av marken. De resterande 25 ska

Stockholms stad köpa från Svenska kyrkan till ett pris av 8,25

miljoner kronor.
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PÅ BIO I STOCKHOLM Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet

BIOPREMIÄR 23 MAJ
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