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Skogsexpert. Naturskyddsföreningens Anders Tranberg oroas över att inte hela
Älvsjöskogen blir reservat, som utlovat.
Foto: Pi Frisk

’’Planen	för
Älvsjöskogen
riskerar	spricka’’
NYHETER  Att Älvsjöskogen ska bli naturreservat är bestämt sedan

länge. Men ärendet har fastnat på tjänstemannanivå och på

Stockholms naturskyddsföreningen börjar man ana oråd.

Tidningen Liljeholmen/Älvsjö har tidigare berättat att Älvsjöskogen ska bli

naturreservat, men när och hur stort det blir är fortfarande oklart.  Nu är

Naturskyddsföreningen orolig för att bara ena halvan av skogen kommer

med, eller att det inte blir något reservat alls.

Redan 2011 tog staden beslut att Älvsjöskogen ska skyddas. Då var

planen att skogen skulle vara ett reservat till våren 2014. Men i dagsläget

är ärendet fortfarande kvar på tjänstemannanivå. Än så länge finns det

varken besked om när ärendet ska gå till nämnderna eller hur stort

reservatet ska bli.

Ärendet har fastnat

Katarina Luhr (MP), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden,

menar att ärendet fastnat i processen.

– Oavsett om ärendet fastnat på tjänstemannanivå eller på politisk nivå

så borde det tas upp till politisk diskussion i nämnderna, så att

politikerna kan diskutera förutsättningarna, säger hon.

Hon menar att skogens östra del krockar med exploateringsplaner som

också finns i området.
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– Jag kan tänka mig att man inte vill ta upp det här innan valet om det

visar sig att planen att göra reservat spricker, säger hon.

Tågspåret delar skogen

En av diskussionerna kring reservatet är hur stort det ska bli.

Älvsjöskogen delas nämligen av tågspåret i en östlig och västlig del. Den

västliga delen omfattar omkring två tredjedelar av skogen.

Anders Tranberg, vice ordförande i Stockholms naturskyddsförening är

orolig att man nu planerar att bara göra reservat av den västra delen av

skogen.  

– Vi hoppas såklart på att det blir hela skogen, men utifrån de

indikationer vi fått så skulle vi bli överraskade om hela skogen blir

reservat nu, säger han.

Den västra delen av skogen är den större av de två, men det är i den

östra som de största naturvärdena finns, enligt Anders Tranberg.

– I den östra delen finns det ekskogsmiljöer som är värdefulla för många

arter, säger han.

Enligt den tidsplan som finns på stadens hemsida ska naturreservatet

vara klart under 2014, men ännu är det alltså inte klart när ärendet ska

gå till nämnderna. När nämnderna väl tagit beslut ska planen ställas ut

på samråd, sedan ses över och beslutas om igen. Först därefter kan

förslaget gå vidare till kommunfullmäktige och vinna laga kraft. Ändå är

miljöborgarråd Per Ankersjö (C) övertygad om att reservatet kommer att

vinna laga kraft innan valet i höst.

– Det här ska gå upp i fullmäktige till sommaren, det är tidsplanen och

den ska vi hålla, säger han.

Planerat sedan 1997

Älvsjöskogen har varit planerad att bli naturreservat flera gånger tidigare.

1997 togs beslut om att göra reservat utan att det blev någonting. 2002

hade Socialdemokraterna planer på att göra naturreservat, men även då

gick planerna om intet.  Och Anders Tranberg på naturskyddsföreningen

är orolig att planerna kan gå i stöpet igen om det drar ut för mycket på

tiden.

– Det är ju Centerpartiet som drivit den här frågan hårt. De har ju ett litet

mandat idag och om de förlorar det i valet i höst, eller blir svagare så

kanske de andra partierna inte har intresse av att driva frågan vidare,

säger han.

Men Per Ankersjö (C) tycker inte att det finns anledning till oro.

– Centern har drivit på för det här länge. Det finns en ärlig politisk vilja att

få ett naturreservat här och vi ska komma till avslut i den här frågan nu.

Erik Petersson
erik.petersson@direktpress.se

08-562 884 01

RELATERAD INFORMATION

ÄLVSJÖSKOGEN

Ligger väster om Långsjön och gränsar mot Snättringe i söder,

Hagsätra i väster och Älvsjö i norr.

Är 102 hektar stor och delas i en östlig och en västlig del av

tågspåret.

I skogen finns fåglar såsom sångare, trastar, duvhök, spillkråka och

kattuggla. Skogen är också hem för en rad groddjur. Både rådjur,

ekorre och räv finns också i skogen.

Planen för reservatet

Skogen har varit planerad som naturreservat både 1997 och 2002,
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men båda gångerna har planerna spruckit.

2011 tog staden ett budgetbeslut som innebar att Älvsjöskogen

tillsammans med Årstaskogen och Kyrkhamn i Hässelby ska bli

natureservat.

Än så länge är det inte bestämt hur stort Älvsjöskogens naturreservat

ska bli.

Enligt tidsplanen ska reservatet vara klart 2014
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PÅ BIO I STOCKHOLM Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet

KÖP BILJETT
SE TRAILER

KÖP BILJETT
SE TRAILER
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