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Samrådet gällande Tegelhagsskogens naturreservat (TSHWTS 2014-03-21)

Huvudkravet från FFE är att kontakten mellan det kommande naturreservatet och
Nationalstadsparken breddas till cirka 300 meter. En miljökonsekvensutredning bör göras där
alternativ placering av den föreslagna bebyggelsen prövas.
Förbundet för Ekoparken bildades 1992 i syfte att åstadkomma ett skydd för ”Ekoparken”. År 1995
trädde den av riksdagen stiftade lagen om nationalstadsparker i kraft för ett område som med vissa
avvikelser överensstämmer med det område som förbundet avsåg med ”Ekoparken”. Idag ingår i
Förbundet 49 organisationer – hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar, ornitologer,
områdesvisa miljö- och kulturföreningar med flera – som alla samverkar för att skydda och utveckla
vad som nu kallas ”Kungliga nationalstadsparken”.
Förbundet för Ekoparken (FFE) har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till naturreservat för
Tegelhagsskogen, Sollentuna kommun.
Inledning
Ett förslag till naturreservat diskuteras nu inom Sollentuna kommun. Förslaget till naturreservat läggs
fram efter det att kommunen antagit detaljplanen för kv Manskapet och Mässen m.m. Ur
naturskyddssynpunkt är detta en bakvänd ordning. Om ett naturreservat inrättas i den återstående
naturen vid Tegelhagen ökar betydelsen och värdet av att det finns fungerande natursamband
mellan det blivande reservatet och omgivande natur. Natursambandet kan då fungera dubbelriktat,
dels genom att stärka nationalstadsparken, dels genom att berika naturreservatet. Isolerade
grönområden tenderar att successivt utarmas. Natursambandet försämras av exploatering enligt det
föreliggande detaljplaneförslaget och får dubbelt negativ effekt. I direktiven till utredningen om
reservatet anges att de obebyggda områdena i Tegelhagen avses ingå i reservatet. Området för
senaste detaljplanen kv Manskapet och kv Mässen etc. är i huvudsak ännu obebyggt och bör därför
ingå i reservatet. Inrättande av reservatet och betydelsen av fungerande natursamband motiverar att
detaljplanen för en ev. exploatering föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där alternativa
placeringar av bebyggelsen utreds.

Richard Murray, ordf.
Drottningholmsvägen 1
112 42 Stockholm

richard.murray@comhem.se

+46-(0)768-016897
+46-8-6521479

Nationalstadsparken har alltid haft natursamband med Tegelhagsskogen och Järvakilen. Den kraftiga
försämringen inleddes med exploateringen av Silverdal i först Sollentuna Kommun och sedan med
höghus i Sörentorps nordvästra hörn i Solna Kommun.
Allmänna synpunkter
Förbundets intresseområde gäller Kungliga Nationalstadsparken (Nsp). Parken är ett riksintresse
(Miljöbalken 4 kap 7 §). Ett riksintresse får inte skadas, det gäller också åtgärder som vidtas utanför
riksintressets gränser. Lagen skyddar området pga. av det historiska landskapets stora natur- och
kulturvärden. De gröna kilarna – Järvafältet och Rösjökilen - runt Stor-Stockholm är viktiga för den
biologiska mångfalden. Tegelhagsskogen/Silverdal är en mycket värdefull biotop som gränsar till
parken och förbindelsen till parken är därför av stort värde för riksintresset och dess värden.
Ända sedan exploateringen började för Silverdal har FFE haft farhågor om en etappvis utbyggnad
som till slut leder till totalexploatering av området. Exploateringen av Silverdal har redan inneburit en
mycket kraftig försämring av spridningsvägen norrifrån till Ulriksdal/Sörentorp och
nationalstadsparken. Att Tegelhagsskogen nu föreslås bli naturreservat är bra, men kan inte
kompensera för de skador som redan förorsakats parken. Därmed är det ett oavvisligt krav att
förbindelsen till nationalstadsparken inte får förminskas jämfört med idag.
Det föreslagna naturreservatet ”klossar” direkt mot nationalstadsparken i nordöstra Sörentorp på en
sträcka av cirka 100 meter. Dock är det vår bestämda uppfattning att den sträckan bör utökas till
åtminstone cirka 300 meter, vilket är praktiskt fullt möjligt. Detta för att säkra att den gröna
förbindelselänken mellan nationalstadsparken och det område som föreslås som naturreservat inte
försämras jämfört med idag.
Kommunen kan besluta om ett reservat trots att inte alla markfrågor är slutligt lösta. Det visar t.ex.
bildandet av Södra Törnskogens naturreservat.
Detaljer
I dag finns ett högt staket i gränsen till Polishögskolan. Staketet sträcker sig från Sollentunavägen mot
sydost och ut i strandzonen. Staketet har tidigare behövts av säkerhetsskäl mot Polishögskolans
skjutbana. I skötselplanen för Nationalstadsparken är det högt prioriterat att ersätta staketet med en
mera lämpligt utformad avgränsning mot Nationalstadsparken.
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