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Sammanfattning 
Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening är kritiska till detaljplan 
för område vid Fagersjövägen och Kontoristvägen, del av fastigheten Farsta 2:1. Motivet är 
att planområdet uppvisar förvånansvärt stor artrikedom och även höga sociala värden inom 
delar av planområdet återfinns.   
 
Denna rapport syftar till att på ett tydligt och överskådligt sätt visa på en del av den stora 
biologiska mångfald som finns i planområdet och på en del ställen ge en noggrann bild av 
vad som dokumenterats under de fältbesök som i huvudsak ligger till grund för denna 
rapport. I rapporten återges också ett antal underlag som är relevanta att omnämna i 
samband med att beskriva natur- och rekreationsvärden inom planområdet.  
 
Denna rapport är inte på sätt heltäckande utan vi som ligger bakom denna rapport 
uppmanar till ytterligar inventeringar av flora och fauna i planområdet och Fagersjöskogen 
som helhet. Exempelvis finns ett behov av att inventera fladdermöss och vedinsekter mer, 
men även häckande fåglar i och nära planområdet behöver inventeras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt till Anders Tranberg för frågor etc.  
anders.tranberg@naturskyddsforeningen.se  /  073 724 63 07 
 
 
Foton i denna rapport.  
Samtliga foton är tagna av Anders Tranberg om inte annat anges.  
 
Spridning 
Rapporten får gärna spridas men ange källa om det refereras till rapporten.  
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Inventering i planområdet och upplysningar från närboende  
Minst fem fältbesök har gjorts i planområdet, främst mellan december 2014 och mars 2015. 
Fältinventerare har varit Anders Tranberg och Ronny Fors som båda har flerårig erfarenhet 
av att identifiera höga naturvärden och höga sociala värden i naturmiljöer.  Utrustning under 
fältbesöken har varit kikare, kamera, lupp, anteckningsblock och mätsticka (för att mäta 
bredden på kläckhål). Faktaunderlag har inhämtat från olika håll, se bl.a. nedan. 
 
Fältbesöken har primärt skett i planområdet men Fagersjöskogen en bit utanför plan-
området har också besökts liksom Fagersjöskogen strax norr om Fagersjövägen mitt emot 
alsumpskogen. Lokalkännedom från boende har berikat denna rapport med upplysningar om 
arter m.m. Nedan kan utbredningen av inventeringsområdet ses i blått.  
 

 
Karta över Hökarängen, de blå är redigerat i efterhand. Kartkälla: Stadsbyggnadskontoret  
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Huvudsakliga motiv till varför Fagersjöskogen inom planområdet är en skyddsvärd miljö 
Föreningarna har genom egna observationer från fältbesök, kartmaterial och andra 
inhämtade uppgifter från bl.a. Artportalen kunnat konstatera följande:  
 

 Höga naturvärden finns generellt i Fagersjöskogen och även inom den del av 
Fagersjöskogen som ligger inom planområdet.  

 

 Höga sociala värden har konstaterats i Fagersjöskogen inom planområdet  
 

 Det finns ett antal rödlistade arter inom planområdet.  
 

 Det finns signalarter i planområdet som ger ett kvitto på att skogsmiljön innehar en 
mängd kvaliteter som bidrar till höga naturvärden, bl.a. träd på 100-200 år.  
 

 Skogsmiljön inom planområdet utgör ett mycket viktigt spridningssamband till 
Fagersjöskogen norr om Fagersjövägen.   
 

 Hanvedenkilen är en flaskhals där planområdet är beläget och alltså är 
Hanvedenkilen redan klart försvagad här.  
 

 Alsumpskogen är en betydelsefull våtmarksmiljö vars hydrologi angränsar till 
ekologiskt särskilt känsliga våtmarker och små vattendrag inne i Fagersjöskogen  
 

 Inom planområdet finns en rik biologisk mångfald knuten till alsumpskog, lövträd, 
gammal barrskog och hällmarker. En flertall mindre allmänna arter har påträffats.  

 

 Totalt 23 nyckelelement (förklars på sidan 15) har observerats inom planområdet, 
något som borgar för att flera rödlistade/sällsynta arter kan finns i planområdet   

 

 
Höga naturvärden i planområdet med bl.a. rödlistad ekticka på död ek.  
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Konsekvenser av detaljplanen inom aktuellt planområde i Fagersjöskogen  
 
Naturvärden  
Höga naturvärden har konstaterats i planområdet både vad gäller arter och skogliga 
strukturer. En exploatering i planområdet såsom föreslås i aktuell detaljplan kommer att 
innebära betydande påverkan på biotoper som äldre barrblandskog och alsumpskog. 
Exploatering i alsumpskogen och avverkning av flerhundraåriga tallar innebär i princip 
oåterkalliga ingrepp i en ekologiskt känslig naturmiljö. Alsumpskogen hänger samman 
hydrologiskt med ekologiskt särskilt känsliga våtmarksområden (ESKO) i Fagersjöskogen inte 
långt bort, varför exploatering i alsumpskogen särskilt bör prövas mot miljöbalken.  
 
Flera rödlistade arter/signalarter kommer att försvinna om byggnader uppförs där nu före-
slås i planförslaget. Dessutom tas ett födosöksområde för den rödlistade mindre hack-
spetten i anspråk. Det bör även poängteras att alsumpskogen är en potentiell häckningsmiljö 
för mindre hackspett då det finns ett antal stående döda lövträd i alsumpskogen där mindre 
hackspett kan häcka. Om mindre hackspett redan har häckat i alsumpskogen har inte gått att 
få klarhet i. Fladdermöss är fridlysta och det högst sannolikt att de drar nytta av alsumsp-
skogen i planområdet då fladdermöss observerats inte långt från planområdet. Kattuggla har 
observeras längs med Fagersjövägen och har sannolikt planområde inom sitt födosöks-
område. Såväl fladdermöss och kattuggla kan komma att påverkas negativt av planförslaget. 
En häcknings- och födosöksbiotop för spillkråka kommer att påverkas klart negativt genom 
skogs-avverkning av grova barrträd och aspar med bohål. Spillkråka ingår i EU:s art- och 
habitatdirektiv och dess häckningsmiljö är skyddsvärd. Många arter knutna till hålträd/ 
boträd respektive död ved kommer att missgynnas påtagligt eftersom dessa träd avverkas 
vid en exploatering.  
 
Det öst-västliga sambandet för eklevande arter, som är i behov av förstärkning, påverkas i 
betydande grad av planförslaget eftersom flera framtidsekar kommer att avverkas 
planförslaget.    
 
Spridningssamband och Gröna kilar  
Genomförs aktuell detaljplan kommer ett mycket viktigt spridningssamband att nästintill 
klippas av för skogslevande arter, särskilt barrskogslevande mesar som svartmes, tofsmes 
och talltita. Det som gör detaljplanens exploatering extra känslig är att Hanvedenkilen går 
igenom planområdet och just där detaljplanen är placerad finns skog på båda sidor om 
Fagersjövägen på en begränsad sträcka. Flera djur och småfåglar passerar gärna Fagersjö-
vägen där det är mer av skog på båda sidor och således utgör alsumpskogen och intilliggande 
naturmark en viktig brygga över till Fagersjöskogen på norra sidan av Fagersjöskogen.  
 
Sociala värden  
Planområdet har höga sociala värden, inte minst 
på grusplanen där en valborgsmässoeld tänds 
varje år på valborg. Byggs småhus och eventuellt 
någon damm delvis på grusplanen omöjliggörs 
sannolikt samlingar vid valborgsmässoelden. De 
bilfria gångstråken genom planområdet innebär 
en säker miljö för barn och vuxna. En mötesplats 
för barn/ungdomar uppe på berget mot 
resterande Fagersjöskogen blir sannolikt inte 
använd så ofta om småhus skulle byggas precis 
nedanför berget nära deras mötesplats.   
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Planförslaget är oförenligt med åtagande om naturreservatsbildning av Fagersjöskogen  
Länsstyrelsen i Stockholms läns program ”Aldrig långt till naturen” gäller formellt fortfarande 
i kommuner som inte genomfört hela sin del av programåtagandet, exempelvis Stockholms 
stad.  
 
Stockholms stad har i länsstyrelsen program ”Aldrig långt till naturen” bl.a. åtagit sig att 
inrätta hela Fagersjöskogen som naturreservat, d.v.s. ca 100 hektar. Program för skydd av 
tätortsnära natur, bl.a. länsstyrelsens program ”Aldrig långt till naturen”, lyfts fram i 
regeringens skrivelse från 2012 ”Mål för friluftspolitiken”.  Av regeringens skrivelse framgår 
tydligt att programmet ”Aldrig långt till naturen” ska genomföras.  
 
Nedan visas en karta i länsstyrelsen program ”Aldrig långt till naturen” där det framgår hur 
utbredningen av naturreservat är tänkt att se ut, se det streckade området. Det streckande 
området går över Fagersjövägen intill befintlig bebyggelse, alltså delvis inne i planområdet. 
Notera särskilt att Fagersjöskogen även går norr om Fagersjövägen och bort mot Örbyleden.   
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Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanfattning i programmet ”Aldrig långt till naturen” 
gällande naturreservatsbildning av Fagersjöskogen ses nedan. Det är viktigt för en framtida 
naturreservatsbildning att inte Hanvedenkilen försvagas ännu mer i Fagersjöskogen.  

 

Fnöskticka och klibbticka på samma björkstam och äldre tallar (foton från planområdet).   
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Viktiga ståndpunkter förklarade i Den gröna promenadstaden  
Nedan återges viktiga konstateranden och stånd-
punkter tagna ur Den gröna promenadstaden – 
Vägledning: Stockholms ekologiska infrastruktur. 
Föreningarna kommenterar citaten för att sätta de i 
relation till planförslaget.  
 
”Flera kärnområden och spridningszoner har sannolikt 
betydelse för hela stockholmsregionens artrikedom.”  
 
Kommentar: aktuell detaljplan är placerat i ett 
kärnområde och i en spridningszon, närmare bestämt 
i en flaskhals i Hanvedenkilen för skogslevande arter.  
 
”En utgångspunkt för stadsbyggandet och för all pla-
nering, utveckling och skötsel av parker och natur är 
att upprätthålla eller stärka funktionerna i Stockholms 
ekologiska infrastruktur. Ingrepp som försämrar funk-
tioner med regional betydelse ska helt undvikas.”   
 
Kommentar: aktuell detaljplan innebär en betydande försvagning av Stockholms ekologiska 
infrastruktur. Detaljplanen innebär ett ingrepp som försämrar funktioner med regional 
betydelse. Här kan tilläggas att kilstrukturen redan är försvagad sedan tidigare tillkommen 
bebyggelse kring år 2000, se texten om Fagersjöskogen på sidan ovan som länsstyrelsen har 
skrivit om Fagersjöskogen. 
 
Redovisning av information ur kartbilagan till Den gröna promenadstaden  
Nedan framgår på en kartbilaga till Den gröna promenastaden att aktuell detaljplan (röd pil) 
ligger inom det som klassas som ”särskilt betydelsefulla områden”. Särskilt betydelsefulla 
områden innefattar Storstockholms gröna kilar.  
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Fagersjöskogen – ett större natur- och friluftsområde  
Stadsbyggnadskontoret har klassat Fagersjöskogen som ett större natur- och friluftsområde i 
kartan Stockholms grönstruktur. Det avlånga mörkgröna på kartan utgör Fagersjöskogen, 
förutom det som ligger söder om järnvägsspåret nära sjön Magelungen. Fagersjöskogen är 
omkring 100 hektar och återfinns både söder och norr om Fagersjövägen. Att Fagersjö-
skogen aldrig kalhuggits bidrar starkt till de höga natur- och rekreationsvärdena.  
 

 
Karta över Stockholms grönstruktur. Stadsbyggnadskontoret, strategiska avdelningen, 2000.  
 

Naturskog med äldre ek inne i Fagersjöskogen       Död ek i Fagersjöskogen, från planområdet 
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Eftersom hela rapporten blev för tung att lägga 
upp på hemsidan visas här bara en mindre del. 
 
Kontakta Anders Tranberg för att få tillgång till 
hela rapporten på 36 sidor (Pdf).  
 
Kontaktuppgifter hittas på sidan 3 ovan.  


