Känslan, ljuden, dofterna…

SKYDDA
STORSTOCKHOLMS

GRÖNA KILAR

SKA
VI BLI DEN SISTA GENERATIONEN
STOCKHOLMARE SOM FÅR UPPLEVA
TYSTNAD OCH NÄRHET TILL NATUREN?

R

untom i regionen pågår en långsam förstörelse av naturen. De sammanhängande
grönområdena som sträcker sig ända in till
miljonstadens centrala delar naggas och
styckas sönder, bit för bit. Den biologiska mångfalden utarmas när spridningskorridorer stryps eller
klipps av. Uråldriga kulturmarker förstörs. Det blir
allt svårare att finna natur i vår närhet för avkoppling
och rekreation. Nu får det vara nog! Vi kräver att
naturen runt Stockholm – Storstockholms Gröna
Kilar – ges ett lagstadgat skydd mot förstörelse.

Storstockholms Gröna Kilar är de naturområden
som blivit över när staden utvecklats längs ett antal
järnvägsspår och vägar. Resultatet har blivit en
stjärnformig struktur där obebyggda grönområden
når ända in till Stockholms centrala delar.
Tack vare denna struktur har vi nästan överallt i
regionen nära till naturen, oftast inte mer än några
hundra meter. Ända från huvudstadens kärna ut till
förorternas ytterkanter löper, ännu så länge, obrutna
grönområden med svampskogar, fågelsjöar, myr-

marker, badplatser, vandringsleder, motionsstråk
och med 9 000 års mänsklig historia lagrad – en fantastisk tillgång utan motstycke i världen.
Tyvärr håller strukturen på att tuggas sönder. I
kommunala långtidsplaner och högtidliga sammanhang brukar man lova att skydda de gröna kilarna.
Så snart intresset för att dra en väg, bygga en stormarknad eller etablera ett bostadsområde blivit
tillräckligt starkt brukar dock utfästelserna
sakna värde.
Under de senaste åren har arealen oexploaterad mark i regionen varje år minskat med
ca 2 km2. Nya vägar styckar sönder strukturen och
fungerar som barriärer.
Längs de nya vägarna
drivs exploateringen
vidare. Om förslaget
till ny regionplan
genomförs ökar exploateringstakten
KARTA UR RAPPORTEN ”GRÖNSTRUKTUREN I
STOCKHOLMSREGIONEN” FRÅN REGIONPLANE- OCH
TRAFIKKONTORET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, 1996.

till 3–4 km2 per år. Vi är övertygade om att huvuddelen av
de som bor i regionen motsätter sig denna utveckling. För
de allra flesta är tillgången till natur – Storstockholms
Gröna Kilar – en viktig del av livskvaliteten och av det
som gör Stockholmsregionen till ett bra område att bo i.
Vi tror att det bästa sättet att förvalta denna skatt är att

ge de gröna kilarna ett tydligt, juridiskt bindande
skydd. Så länge områdena saknar ett stabilt skydd, kommer dessa ytor att ständigt vara utsatta för ett exploateringstryck. Med ett stabilt skydd och en genomtänkt vård
och skötsel får vi en chans att bevara och öka områdenas
kvaliteter.
Denna ståndpunkt har fått stöd i det regionala miljövårdsprogram som antogs 1999 av länsstyrelsen, landstingets regionplane- och trafiknämnd och Kommunförbundet i Stockholms län. I detta program sägs bl.a. att ”I
det fortsatta arbetet med att stärka regionens grönstruktur pekas
stora strategiskt belägna områden ut. /…/ Områdena bör ges lagligt skydd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen och Landstinget ansvarar för genomförandet i samarbete med kommunerna.” Tyvärr har de flesta av dessa utfästelser inte omsatts i praktiken.

Organisationerna bakom uppropet ”Skydda Storstockholms gröna kilar” vill att alla de områden som pekas ut i
rapporten ”Grönstrukturen i Stockholmsregionen” (se kartan) ges skydd enligt miljöbalken som naturreservat.
När Storstockholms Gröna Kilar getts ett långsiktigt,
trovärdigt skydd skapas en tydlighet och stabila förutsättningar för en långsiktig utveckling av bebyggelse, industri
m m inom de gränser som kilstrukturen anger. Därmed
skulle de ständiga konflikterna kring grönområdena i regionen kunna dämpas och en bättre samordning mellan olika
intressen komma till stånd.

Våra organisationer (se baksidan)
manar därför regeringen, länsstyrelsen, landstinget och regionens
kommuner: SKYDDA STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR!

”Den tätortsnära naturens ställning i förhållande till annan mark- och vattenanvändning bör stärkas. Det gäller
större städer i allmänhet och de tre storstadsregionerna i
synnerhet. Att med stöd av miljöbalkens bestämmelser om
områdesskydd reservera mark och vatten för friluftsliv
och biologisk mångfald är lika angeläget som att reservera
mark för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser.”
Ur regeringens skrivelse
”En samlad naturvårdspolitik”, mars 2002.

Nu går vi från ord till handling!
Information och frågor:
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Högbergsgatan 30A, 116 20 Stockholm
Tel: 08-644 52 70. Fax: 644 50 50
E-post: kansli.stockholm@snf.se

SKYDDA STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR!
Vi som står bakom uppropet är:

Roslagens Scoutdistrikt

Sportfiskarna, Stockholmsdistriktet
Svenska turistföreningen, Stockholmskretsen
Stockholms orienteringsförbund
Birka Scoutdistrikt
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund
Fältbiologerna
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Förbundet för Ekoparken
Stockholms Scoutdistrikt
Stockholms ornitologiska förening
Världsnaturfonden
Stockholms Hembygdsförbund
Roslagens Scoutdistrikt
Arbetsgruppen bevara Nackareservatet
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