PM Rotel IX (Dnr KS 2021/918)

Förslag till Stockholms läns skogsstrategi
Remiss från Länsstyrelsen Stockholm
Remisstid den 30 september 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Regeringen fattade i maj 2018 beslut om Sveriges nationella skogsprogram. Visionen
är Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi. Den svenska skogspolitiken vilar på två
riksdagsbundna jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar.
Länsstyrelsen Stockholm har utifrån det nationella skogsprogrammets vision och
mål tagit fram ett förslag till regional skogsstrategi som syftar till att gemensamt underlätta för samverkan och ökad kunskap i länets skogliga frågor. Det övergripande
målet är att Stockholms län ska ha en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk
med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.
Länsstyrelsen Stockholm har remitterat förslag till Stockholms läns skogsstrategi
till bland annat Stockholms stad för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd,
Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus AB.
Stockholms Stadshus AB har avstått från att besvara remissen. Idrottsförvaltningen har inga synpunkter på remissen då den inte påverkar nämndens verksamhet.
På grund av den korta remisstiden har kyrkogårdsförvaltningen, miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen besvarat remissen
genom kontorsyttranden.
Trafiknämnden, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att strategin kan fungera som stöd för stadens arbete
med biologisk mångfald och friluftsliv. Dock anser kontoret att strategin bör kompletteras med en definition av begreppet skog, en gränsdragning för vilka skogsmil-
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jöer samt vilka aktörer som förslaget riktar sig. Därutöver anser kontoret att de
mindre tätortsnära skogarna bör ges ett större utrymme i strategin.
Fastighetskontoret anser att strategin kommer att utgöra ett bra underlag i det
fortsatta arbetet, i synnerhet genom de kommande handlingsplanerna som kommer
komma till nytta i praktiken.
Kyrkogårdsförvaltningen bedömer att strategin fokuserar främst på skogsindustrin
och efterlyser en definition av begreppet skog samt en gränsdragning för vilka skogsmiljöer och vilken målgrupp av aktörer den riktar sig till. Därutöver betonar förvaltningen att de mindre tätortsnära skogarna borde ges ett större utrymme i strategin.
Miljöförvaltningen anser att målet om skogen i samhällsplaneringen är viktigt och
att behovet av exploatering för fler bostäder och ny infrastruktur behöver vägas mot
skogens värden för rekreation, hantering av klimatförändringarnas effekter samt som
koldioxidsänka - och efterlyser en större tydlighet i hur avvägningen kan göras mellan olika intressen. Förvaltningen anser att delar av skogsstrategin kan fungera som
stöd för stadens arbete med bl.a biologisk mångfald och friluftsliv. Därutöver efterfrågar förvaltningen ett tydliggörande av målen samt av vad hållbart skogsbruk innebär och vilka förändringar som behövs för att uppnå det.
Stadsbyggnadskontoret anser att det bör förtydligas i strategin att skogens funktion i den gröna infrastrukturen behöver prioriteras framför mer lokala skogliga värden i samhällsplaneringen, även på länsnivå. Därutöver menar kontoret att möjligheter till att samtidigt bevara naturvärdena i skogen och komplettera dessa med rekreativa värden som lekytor och picknickplatser gärna kan lyftas fram i strategin.
Östermalms stadsdelsnämnd bedömer att strategin utgör en god grund för kommande handlingsplaner och ser särskilt fram emot stöd i frågor gällande skogen som
ekosystemtjänst samt om hur skogens naturvärden kan bevaras eller förstärkas samtidigt som den blir mer attraktiv och använd för rekreation.
Mina synpunkter
Skogen rymmer flera viktiga samhällsperspektiv. Den ger ekosystemtjänster som är
avgörande för allt liv på jordklotet. Skogen bidrar till att rena luft och vatten, dämpar
buller, bidrar till att stabilisera klimatet genom att jämna ut temperaturen och fungerar även som en koldioxidsänka. Den spelar också en viktig roll i hanteringen av klimatförändringarnas effekter genom att bland annat hantera nederbörd och avrinning.
Den skog som får åldras rymmer en rik biologisk mångfald, stora skönhetsvärden
och utgör en fantastisk möjlighet för rekreation och avkoppling – inte minst i tätortsregioner såsom i Stockholm. Skogen är också en källa till förnybart material som behövs i det hållbara samhällsbygget. Därför är det avgörande hur skogen och dess
många värden förvaltas och används - det är en förutsättning för långsiktigt uthålliga,
resilienta ekosystem och samhällen.
Därför välkomnar jag Länsstyrelsen Stockholms skogsstrategi, som kommer att
kunna fungera som stöd för stadens arbete med bland annat biologisk mångfald och
friluftsliv.
Staden har idag ett unikt bestånd av äldre träd och en fantastisk biologisk mångfald av både växt- och djurarter. Det utgör en mycket viktig del av stadens resiliensoch attraktionskraft, som bidrar till en hög livskvalitet för stockholmarna i vår växande storstad, och som vi i den grönblåa majoriteten är angelägna om att skydda och
främja. Det gör vi bland annat genom stadens Miljöprogram 2020-2023 där ett av
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målen är biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem samt
de tillhörande handlingsplanerna för biologisk mångfald respektive för klimatanpassning.
Av den anledningen delar jag stadens interna remissinstansers bedömning att de
mindre tätortsnära skogarna, som har stora rekreativa, sociala och kulturhistoriska
värden för stockholmarna, bör ges ett större utrymme i strategin.
I övrigt hänvisar jag till stadens interna remissinstansers svar.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 22 september 2021
KATARINA LUHR
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Remissen Med skogen som mötesplats, Stockholms läns skogsstrategi
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Regeringen fattade i maj 2018 beslut om Sveriges nationella skogsprogram. Visionen
är Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi. Den svenska skogspolitiken vilar på två
riksdagsbundna jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar.
Länsstyrelsen Stockholm har utifrån det nationella skogsprogrammets vision och
mål tagit fram ett förslag till regional skogsstrategi.
Förslaget till Stockholms läns skogsstrategi syftar till att gemensamt underlätta
för samverkan och ökad kunskap i länets skogliga frågor. Det övergripande målet är
att Stockholms län ska ha en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.
Strategin innehåller fyra insatsområden med regionala mål:
 Hållbart skogsbruk
Skogsbruket behöver anpassas till ett förändrat klimat. Det ska bidra till att uppfylla
miljökvalitetsmål med förstärkt biologisk mångfald och ge förutsättningar för viltstammar i balans. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt nog för att fungera som en
attraktiv försörjningsgren. Möjligheten till ekonomiska incitament behöver utvecklas
som stöd för skogsägare med särskilt värdefulla och skyddade skogar där konventionellt skogsbruk ej kan ske.
Inom skogsnäringen råder i dagsläget brist på arbetskraft. Strategin ska därför bidra till att stärka intresset för skogen och utveckla attraktiviteten inom näringen inom
både skogsindustrin såväl som naturvården.
 Värdeskapande besök i skogen
Stockholms läns skogar är en tillgång för länets stora och växande befolkning. De behöver nyttjas på ett sätt som skapar värden både för besökaren och för markägaren.
En stor befolkning ställer krav på en infrastruktur för rekreation och friluftsliv som
gör naturen tillgänglig utan att skogen eller skogsägarna påverkas negativt.
Det finns ett stort behov av kunskap om såväl allemansrättens rättigheter och
skyldigheter som andra regelverk. Kunskap om det positiva med att vistas i skogen
kan bidra till ett hållbart nyttjande av skogen för friluftsändamål för länets invånare.
En växande befolkning och ökad besöksnäring innebär också en potential för företagande med skogen som bas, som kan bidra till jobb och utveckling på landsbygden.
 Stockholm som marknad
I Stockholms län finns en stor andel av Sveriges konsumenter och en stark köpkraft.
Intresset för nytänkande och innovation är stort och i länet finns god kompetens inom
teknik, utveckling och innovation.
Skogsnäringen är högteknologisk genom bland annat avancerade skogsmaskiner,
framtagandet av förnyelsebara produkter baserade på skogsråvara och nya bygglösningar i trä. I länet utvecklas kunskaper och nya produkter av intresse för den internationella marknaden men även på en småskalig, mer nischad nivå. Kommunerna har
möjlighet att vara föregångare genom att uppmuntra till byggnationer i trä. Den tätortsnära skogen är attraktiv för såväl naturnära boende, rekreation och friluftsliv som
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företagande kopplad till naturturism. Skogsnäringen i länet har potential att vara en
attraktiv näring som kan locka kompetent arbetskraft och många besökare samtidigt
som den bidrar till tillväxt och hållbara varor i Sverige.
 Skogen i samhällsplaneringen
Befolkningen och bebyggelsen i länet fortsätter att öka och allt fler använder skogen
för rekreation. Ambitionen är att fler människor ska använda skogen som rekreationskälla. Det ställer stora krav på att olika intressen vägs mot varandra på ett sätt
som värnar skogens värden och funktioner. För att underlätta hanteringen av målkonflikter i samhällsplaneringen kommer insatsområdet fokusera på att understödja dialog och samverkan. Insatsområdet ska bidra till att värna och utveckla skogens värden, funktioner och biologiska mångfald. Kommuner som växer och skogsägare med
tätortsnära skog behöver hitta former för hur allmänhetens tillgång till skog och markägarens brukande av skogen kan anpassas till nytta för båda parter.
Ambitionen är att den regionala skogsstrategin tillsammans med handlingsplanerna ska utgöra en plattform för det gemensamma arbetet med ökad kunskap i fokus, inbjuda till dialog och visa på möjligheter och förändringsbehov.
Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslagets alla delar till regional skogsstrategi, och särskilt på de strategiska insatsområdena med mål. Länsstyrelsen efterfrågar också synpunkter på om de strategiska insatsområdena och målen fångar länets behov och om strategin kan fungera som stöd i förvaltningens arbete.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
trafiknämnden, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd,
Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms Stadshus AB.
Stockholms Stadshus AB har avstått från att besvara remissen. Idrottsförvaltningen har inga synpunkter på remissen då den inte påverkar nämndens verksamhet.
På grund av den korta remisstiden har kyrkogårdsförvaltningen, miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen besvarat remissen
genom kontorsyttranden.
Trafiknämnden, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Ett av Stockholms stads miljöprogram 2023-2023 mål är biologisk mångfald i väl fungerande
och sammanhängande ekosystem. Staden har sedan 2020 även en handlingsplan för biologisk
mångfald som pekar ut naturkvalitéer som är strategiskt viktiga att fokusera på, däribland en
sammanhängande, väl fungerande blågrön infrastruktur och artrika naturtyper med lång kontinuitet såsom ekmiljöer, barrskogar och tallmiljöer med prioriterade skyddsvärda arter.
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Stadsledningskontoret anser att delar av förslaget till regional skogsstrategi kan fungera som
stöd för stadens arbete med biologisk mångfald och friluftsliv. De strategiska insatsområden
som har störst vikt för Stockholms stad är värdeskapande besök i skogen och skogen i samhällsplaneringen.
Stadsledningskontoret anser vidare att strategin bör kompletteras med en definition av begreppet skog och en gränsdragning för vilka skogsmiljöer och vilka aktörer som förslaget till
regional skogsstrategi riktar sig till. Skogsstrategins mål och innehåll upplevs i nuvarande förslag främst fokusera på skogsindustrin samtidigt som strategin beskriver att länets storskaliga
skogsbruk är litet. Enskilda ägare utgör den största ägarkategorin av skog i länet och även offentliga aktörer förvaltar en stor andel av skogen. Stadsledningskontoret anser därför att andra
aspekter än det storskaliga skogsbruket bör få en större tyngd i strategin. En tydligare beskrivning av strategins målgrupp är också av vikt för att kunna inkludera fler i arbetet med skogen
som mötesplats och skapa den samverkan och dialog som eftersträvas.
I Stockholms strategiska planering beaktas behovet av att stärka och utveckla den blågröna
infrastrukturen. Stadsledningskontoret vill betona vikten av skogens funktion i den gröna infrastrukturen i samhällsplaneringen eftersom det, bland annan enligt länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur, är en förutsättning för att nå regionala, nationella och internationella miljömål. Stadsledningskontoret anser vidare att de mindre tätortsnära skogarna bör ges
ett större utrymme i strategin då de är en viktig del av den stadsnära grönskan och gynnar
länsinvånarnas hälsa bland annat som rekreationsområden.
Stadsledningskontoret vill också poängtera vikten av att strategin samspelar med stadsutveckling i växande regioner och att den utformas för att möjliggöra stadsutveckling.

Fastighetskontoret
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Skogsstrategin tar upp utmaningarna och möjligheterna med den stadsnära skogen. Strategin
belyser också komplexiteten i att bemöta de olika värden som den urbana skogen förväntas
leverera. Strategin kommer att fungera bra som underlag i det fortsatta arbetet men det är
dock inte strategidokumentet utan snarare de kommande handlingsplanerna som kan komma
till nytta i det praktiska arbetet. Kontoret ser en utmaning när det gäller handlingsplanerna,
vad som exempelvis är hållbart för en aktör kanske inte är det för en annan. Det skulle såklart
vara fantastiskt om Stockholms län kunde fungera som exempel för hur detta viktiga arbete
kan bedrivas.

Kyrkogårdsförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning förvaltar stadens 11 begravningsplatser till en sammanlagd areal av ca 235 hektar.
Av denna yta utgörs ca 49 hektar av skogsbeklädd naturmark och på övriga, främst gräsbeväxta, ytor finns ca 19 000 inventerade träd.
Stockholms stad förvaltar flera tätortsnära skogsmiljöer som är tillgängliga för innevånarna
och som framför allt innehar stora sociala och miljömässiga värden.
Kyrkogårdsförvaltningen bedriver inte skogsnäring, men begravningsplatsernas natur utgör
en viktig del av länets skogsområden med sina höga naturvärden och en rik biologisk mångfald genom en stor variation av skogliga naturtyper.
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Begravningsplatserna lyder under kulturmiljölagen kap 4. och är därmed skyddade från bebyggelse då tätorten exploateras och andra värdefulla grönområden riskerar att byggas bort.
Förvaltningen skogar ställs, liksom skogsbruket, för stora utmaningar kopplat till ett förändrat klimat exempelvis genom sjukdomar och skadeinsekter så som törskate och granbarkborre och behöver därmed arbeta hållbart för att möta upp det förändrade klimatet samtligt
som den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena ska behållas.
Skogsstrategin upplevs fokusera främst på skogsindustrin och en definition av begreppet
skog och en gränsdragning för vilka skogsmiljöer och vilka aktörer som strategin riktar sig
till saknas.
Inom Stockholms län finns ett flertal förvaltare av skog, utöver företagen, som arbetar mot en
ökad klimatnytta och ett variationsrikt landskap för skogens ekosystemtjänster. De mindre
tätortsnära skogarna ges ett litet utrymme i strategin trots att de är en viktig del av den stadsnära grönskan som gynnar innevånarnas hälsa bland annat som rekreationsområde.
En tydligare beskrivning av strategins målgrupp är av stor vikt för att kunna inkludera fler i
arbetet mot skogen som mötesplats och för att skapa den goda samverkan och den dialog som
eftersträvas för strategins framgång.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
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1. Fångar de strategiska insatsområdena och målen länets behov?
Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller med om målet om värdeskapande besök i skogen, att
den tätortsnära skogen är en särskilt värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.
Upplevelser i skogen kan bidra till bl.a. besöksnäringen. Skogarna är en tillgång för länets
stora och växande befolkning och skogen behöver nyttjas på ett hållbart sätt, både vad gäller
rekreation och skogsbruk.
Nämnden anser att målet om skogen i samhällsplaneringen också är viktigt, att skogens värden och funktioner tas tillvara i samhällsplaneringen genom en konstruktiv och inkluderande
dialog. Behovet av exploatering för fler bostäder och ny infrastruktur behöver vägas mot invånarnas behov av närhet till skog och möjlighet till rekreation.
Målen gällande skogsbruk och marknad för innovativa och hållbara varor och tjänster är
mindre relevanta för Stockholm eftersom något egentligt skogsbruk inte bedrivs inom Stockholms stad. Vissa delar, som t.ex. att uppmuntra till byggnationer i trä kan ändå vara av intresse för Stockholm. Stockholms stad har också ett indirekt intresse av att ekologiska värden
i länets skogar bibehålls, eftersom detta påverkar ekologiska värden i stadens naturmark.
2. Kan strategin fungera som stöd i ert arbete?
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att delar av skogsstrategin kan fungera som stöd för
stadens arbete med t.ex. biologisk mångfald och friluftsliv. Det här är några av förutsättningarna i Stockholm:
Stockholms stads skogs- och naturområden har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Inom staden finns bl.a. eklandskap och hällmarkstallskogar med mycket gamla träd. Något
egentligt skogsbruk bedrivs inte inom Stockholms stad. Stora områden inom och delvis utanför kommungränsen har i stadsplaneringen sparats som rekreationsskogar. Samtidigt har
många mindre skogsområden exploaterats för bl.a. bostadsbebyggelse.
Enligt Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald behöver fragmentering av
landskapet och minskning av livsmiljöer för växter och djur motverkas genom god planering,
förstärkningsåtgärder och naturvårdsskötsel. Handlingsplanen pekar ut naturkvaliteter som är
strategiskt viktiga att fokusera på för Stockholms biologiska mångfald, däribland en sammanhängande, väl fungerande blågrön infrastruktur och artrika naturtyper med lång kontinuitet såsom ekmiljöer, barrskogar och tallmiljöer med prioriterade skyddsvärda arter.
Inom en nära framtid beräknas Stockholms stad ha över en miljon invånare. Behovet av
skogs- och naturområden för rekreation är stort. Stockholms stads invånare nyttjar skog även
utanför stadens gränser för rekreation, friluftsliv och andra ekosystemtjänster.
Stadens park- och naturmark fyller en viktig funktion för att hantera klimatförändringarnas
effekter, såsom temperaturreglering och hantering av kraftig nederbörd. Vid värmeböljor är
maxtemperaturerna ett par grader lägre i naturområden jämfört med tätbebyggda områden.
Naturmarken kan fördröja och magasinera stora vattenflöden vid skyfall, vilket bidrar till
minskade översvämningsrisker i bebyggelsen. På längre sikt kan skogsmarken fungera som
kolsänka genom att växande träd binder koldioxid och därmed bidrar till minskad växthuseffekt.
3. Saknas det något viktigt perspektiv och i så fall vad?
Nämnden finner att skogsstrategin är ganska allmänt hållen. En fråga som uppstår är vad
strategin ska leda till rent konkret. De mål som har satts upp i strategin kan vara svåra att
mäta och följa upp. Kan de brytas ner och göras tydligare? De handlingsplaner som nämns
kommer att behövas för att konkretisera arbetet.
Nämnden önskar ett förtydligande om vad hållbart skogsbruk innebär och vilka förändringar
som behövs för att uppnå detta. Det vore också bra med en större tydlighet angående vilka intressen som ska väga tyngst i olika typer av skogar beroende på t.ex. ekologiska värden och
värden för friluftslivet, vilka konkreta hänsyn som behöver tas.
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Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att all skogsmark inom kommungränsen ägs av Stockholms stad eller Statens fastighetsverk. Något aktivt skogsbruk bedrivs inte inom staden. Eftersom skogarna inom staden har ägts av staden och staten under lång tid har aldrig något
storskaligt skogsbruk bedrivits och det finns därför ett för Sverige närmast unikt bestånd av
äldre träd och ett artrikt växt- och djurliv.
När staden växer kommer trädbevuxen mark ibland behöva tas i anspråk för bebyggelse och
anläggningar. Staden har sedan 1990-talet tillämpat ett landskapsekologiskt, strukturellt synsätt på naturvärden, något som också slås fast i översiktsplanen, miljöprogrammet och i stadens handlingsplan för biologisk mångfald som antogs av kommunfullmäktige i december
2020. Enligt handlingsplanen är den blågröna infrastrukturen stadens högst prioriterade
naturkvalitet. Genom att skydda och utveckla kvaliteter och samband i den blågröna infrastrukturen kan det rika växt- och djurlivet i staden bibehållas långsiktigt.
Staden inrättar naturreservat för de viktigaste kärnområdena i den blågröna infrastrukturen
och utreder för närvarande om biotopskyddsområden kan inrättas. I stadsbyggnadskontorets
strategiska planering beaktas behovet av att stärka och utveckla den blågröna infrastrukturen.
Mer isolerade grönområden, som inte har en avgörande betydelse i den blågröna infrastrukturen, kan tas i anspråk för annan markanvändning även om de har lokala naturvärden.
Länsstyrelsen har tagit fram kartläggningar och en handlingsplan för länets gröna infrastruktur. Kontoret anser att skogens funktion i den gröna infrastrukturen bör prioriteras framför
mer lokala skogliga värden i samhällsplaneringen även på länsnivå, något som inte är tydligt
i förslaget till skogsstrategi, trots att det i länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur
framgår att en fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för att nå regionala, nationella och internationella miljömål.
Stora delar av skogarna inom staden har tidigare använts som betesmark, och skogarna har
därför troligen varit relativt glesa och floran och faunan i dem är ofta knuten till gles skog.
Det är därför viktigt att skogarna sköts och till exempel slyröjs, till gagn för både växt- och
djurlivet och för människor. Det finns också ofta stora möjligheter att bevara naturvärdena i
skogen och samtidigt komplettera med rekreativa värden, som lekytor och picknickplatser.
Kontoret menar att sådana möjligheter gärna kan lyftas fram i skogsstrategin.

Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021
att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Särskilt uttalande gjordes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios
m.fl. (V), bilaga 1.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till den framtagna strategin och anser att den är väl genomarbetad.
Den listar möjligheter och utmaningar separat och förmår att under varje av de fyra insatsområdena på ett övergripande och lättillgängligt sätt fånga upp de möjligheter och svårigheter
som länets skogar och skogsnäringen står inför.
I strategin lyfts behovet att möjliggöra att skogarna i framtiden kan fungera ur både ett ekologiskt och biologiskt perspektiv. Där de bidrar som attraktiva ekosystemtjänster utan att det
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står i för stor konflikt med markägarnas intressen och skogsbruket. Den lyfter viktiga områden att utveckla för att göra skogsnäringen mer attraktiv och hållbar.
Strategin lyfter även behovet av att begränsa slitaget på de tätortsnära skogarna samtidigt
som befolkningen ökar och ambitionen är att få medborgarna att vistas mer utomhus i skog
och mark än i dagsläget. Förvaltningen bedömer att strategin utgör en god grund för kommande handlingsplaner.
De skogsområden som Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för är tätortsnära skog med
höga naturvärden och rekreationsvärden där inget kommersiellt skogsbruk bedrivs. Frågor
som berör skogens värde som ekosystemtjänst är därför särskilt intressanta för förvaltningen.
Även frågor som berör höjda naturvärden och förstärkt biologisk mångfald kontra ett ökat
användande av skogen för vardagsrekreation och hur de båda intressena kan samspela på ett
bra sätt, är viktiga för förvaltningen.
I första hand är det skogs- och naturområden nära Loudden och oljehamnen som väntas få
stor betydelse för rekreation i takt med att de områdena omvandlas från hamnindustrier till
bostadsbebyggelse i projektet Norra Djurgårdsstadens sista etapper. Skogen och ängarna
kommer utgöra en del av de inflyttades vardagsrekreation med allt från motion, hundrastning
och kojbyggen till fågelskådning och botaniska utflykter.
I nuläget för förvaltningen diskussioner med exploateringskontoret gällande utveckling av
stigar och gångvägar i naturområdena och vilka målpunkter som är lämpliga att lyfta fram.
Men även hur en god tillgänglighet kan upprätthållas och hur slitaget på markerna kan begränsas så att inte naturvärdena minskar. Förvaltningen ser därför särskilt fram emot det eller
de handlingsprogram som kommer att ge stöd i dessa frågor.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Östermalms stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl.
(V) enligt följande.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till det nya förslaget. Det lyfter fram vikten
av att både säkerställa medborgarnas tillgång till skogar och möjligheterna för en innovativ
och grön näring. Vi hade dock gärna sett att strategin ytterligare vägleder aktörer i avvägningen mellan skogens värden som rekreation, industri och mark för bostäder.
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