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§ 1 Godkännande av dagordningen och val av
justerare
Dagordningen godkändes. Protokolletjusteras av ordföranden
och vice ordföranden måndag den 22 november. Det anmäls
sedan vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
§ 2 Naturvärden och biologisk mångfald i Farsta
stadsdelsområde, presentation av Jan Ekman
Det finns gott om naturområden i stadsdelsområdet men det finns
också många bullrande barriärer som trafikleder, järnväg och
tunnelbana. Stockholms stad har sammanställt "En guide till
tystnaden" och i den omnämns Magelungens strandpromenad
som en tyst och skyddad plats.
Jan visade ett antal av miljöförvaltningens kartor för vårt område
över biotoper, ekologiskt särskilt betydelsefulla områden
(ESBO), habitatnätverk1 för eklevande arter och kärnområden för
ek.
Jan visade även en karta där stadens planprojekt i
stadsdelsområdet placerats över kartbilden av habitatnätverk för
eklevande arter. Det konstaterades att alla aktuella planprojekt
påverkar naturen och den biologiska mångfalden negativt.
Istället för att fälla ekar inom Stora Sköndals område har ett antal
medelstora ekar flyttats från området norr om Talludden till andra
platser inom stiftelsens område.
Inom satsningen Grönare Stockholm har ekar friställts på
Farstanäset och längs med Magelungen på Farstasidan. Det är
viktigt att upprätthålla skötseln kring ekarna så att de kan
utvecklas fritt. Hittills har årsskott av asp sågats ner en gång och
åtgärden kommer att utföras ytterligare en gång i år.
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Nätverk av livsmiljöer.
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I prioriteringsstödet, som är ett digitalt kartverktyg för
prioritering av skötselinsatser i särskilt värdefulla naturområden,
kommer miljöförvaltningen att lägga in en framtagen
röjningsplan för ekområdena som ingått i projektet. Projektet
med att friställa ekarna har kostat 2,5 miljoner kronor så fortsatt
skötsel av ekmiljöerna är angelägen.
Karta över habitatnätverk för groddjur visades. I vårt område
finns Sköndalsdammarna som invigdes 2016 och där det
sommaren 2021 upptäcktes grodor för första gången. Grodtunnlar
har anlagts under Perstorpsvägen 2021.
På kartan över habitatnätverk för barrskogsfåglar (mesfåglar)
syntes att habitat finns i bland annat Fagersjöskogen och
Majroskogen, Inga särskilda åtgärder kommer att utföras då
mesfåglarna vill ha tät skog.
Arbete pågår med stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk
mångfald (SÅP). Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör är
först ut och programmet förväntas vara klart våren 2022.
För att öka den biologiska mångfalden så har ängsslåttern utökats
på Farstanäset och i Larsboda. Så småningom kommer ängsytor
anläggas vid bostadsområdet Klockelund. Ängsytor värderas lika
högt som anlagd parkyta enligt fördelningsnyckeln vilket är ett
incitament för stadsdelsförvaltningarna att öka andelen ängsytor.
Perennytorna är spridda i stadsdelsområdet vilket synliggjordes
på en karta. Av ytorna med perennplanteringar anlades cirka 30
procent under 2020. De mest omfattande planteringarna utfördes
i Dälden (Farstaängen) och vid Farsta gård där det också
planterades en stor mängd fruktträd som lockar pollinerare. Norr
om gångstråket vid Drevviken i Sköndal har en fruktlund anlagts.
Förvaltningen har ännu inte hunnit ta bort vass längs
Magelungens strand som planerat och därmed har inte sökta
medel förbrukats. Innan vass tas bort ska en anmälan skickas till
Länsstyrelsen. Förvaltningen håller på at ta fram en skötselplan
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för stränderna som också inkluderar åtgärder för biologisk
mångfald.
Miljöförvaltningen kommer att lägga in siktluckor i
parkdatabasen som åtgärd i prioriteringsstödet.
§ 3 Övriga frågor
Peter: En jättebjörk utanför Mossen Gård sågades ner idag. Jan
svarade att björken står på fastighetsmark så det är troligtvis
fastighetskontoret som tagit bort trädet.
Lollo: Finns det planer på fler hundrastgårdar? Sara svarade att
en hundrastgård har just blivit klar vid handelsplatsen i Sköndal,
Nu finns det hundrastgårdar i alla stadsdelar. Inga planer på fler
hundrastgårdar för närvarande.
Möte med föreningen Magelungens Vänner planeras till
kommande möte. Förvaltningen kontaktar miljöförvaltningen för
att få ta del av deras svar på skrivelse från föreningen.

§ 4 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdag den 10 februari kl 16.00-17.00 i
lokal Sunne på Storforsplan 36.

§ 6 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.
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