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§ 25
Tillsynsrapport 2013 för stadens skyddade områden
enligt 7 kap miljöbalken
Dnr 2014-3854
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna
rapporten.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända
rapporten till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, trafikoch renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
Stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck,
Skärholmen, Södermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby,
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 mars 2014.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M),
Frida Johansson Metso (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och
Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:
1 Godkänna och överlämna miljöförvaltningens rapport.
2 Översända redovisningen till länsstyrelsen,
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, och
Stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck,
Skärholmen, Södermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby,
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.
3 I övrigt anföra följande:
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Det är givetvis bra att olika förvaltningar genomfört en del
satsningar, men vi anser ändå att skötselåtgärderna är
otillräckliga. I alltför hög grad tillåts olika värdefulla biotoper
att växa igen, på grund av brister i skötselns kontinuitet, vilket
sedan leder till att tidigare biologiskt värdefulla områden
upplevs som ”igenslyade” och därigenom ”otillgängliga”.
Det behöver än tydligare pekas ut i olika skötselåtgärder vad
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dessa åtgärder syftar till. Till exempel att ”här ska det vara en
björkskog”, ”där ska det vara en öppen ängsmark” osv.
Dessa åtgärder behöver i sin tur kommuniceras lokalt med
boende och verksamma i respektive område. Ett exempel kan
vara med hjälp av förskolor och skolor, för att lokalt öka
kunskapen om vilka naturvärden som finns i respektive
grannskap. Om detta inte görs, så blir den generella
kunskapen bland stockholmarna om vikten av stadsnära natur
tämligen obefintlig.
Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per
Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP),
Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V).
Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas
Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:
Det är glädjande att se att den resursförstärkning som
anslagits i alliansens budgetar de senaste åren för skötsel och
upprustning av stadens naturreservat också givit effekt.
Naturreservaten är viktiga gröna oaser för stockholmarnas
rekreation och det är därför viktigt att det finns resurser
avsatta för att motverka det i grunden positiva slitage som
därmed uppstår.
Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt
följande:
Naturreservaten fyller en mycket viktig funktion för att
bevara den biologiska mångfalden och som
rekreationsområden för alla stockholmare. Kommande
byggande i och kring reservaten kommer ställa högre krav på
tillsyn och kompetens från både förvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna om inte statusen ska försämras. Här
kommer ytterligare resurser behöva tillföras då antalet
reservat även kommer att utökas.
Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:
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Vi delar förvaltningens synpunkter men vill tillägga att vi
uppfattar problemen med lösa hundar och med förslitning i
reservatens utkanter är stor bl.a. beroende på otillåten cykling.
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I Nacka reservatets västligaste del är det mer regel än
undantag att hundar går lösa. Även om flertalet ändå är under
kontroll utgör de ett klart orosmoment inte minst för andra
personer som utnyttjar reservatet. Och ett och annat rådjur.
Den allmänna förslitningen är ett svårlöst problem men
upplysning och ”legalisering” av ett begränsat antal stigar av
de alltför många som finns idag vore en möjlighet.

Vid protokollet
Kristofer Stjernqvist

Rätt utdraget intygar:
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