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2020-08-24 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2029/675 

Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack, motion från Amanda 
Palmstierna (MP) – yttrande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrande över motionen Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack godkänns

för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet 

Amanda Palmstierna (MP) föreslår i en motion som remitterats till tekniska nämnden 

att kommunen skyddar Hästa klack med biotopskydd eller en annan långsiktigt 

skyddsform, att kommunen inrättar Ängsjö friluftsområde som naturreservat, samt att 

kommunen för en dialog med häradsallmänningen med syfte att öka den biologiska 

mångfalden på häradsallmänningens marker.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-24

2. Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack, yttrande över motion från

Amanda Palmstierna (MP)

3. Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack – motion från Amanda

Palmstierna (MP)

Bakgrund 

Amanda Palmstierna (MP) lyfter fram i en motion som remitterats till tekniska 

nämnden att människor mår bra av att vistas i naturen, där naturen kan lindra stress 

och få kroppen att läka. Samtidigt pågår en artkris, där den biologiska mångfalden 

minskar drastiskt såväl globalt som i Sverige och Järfälla. Under föregående 

mandatperiod tog kommunen fram en utredning om att göra Ängsjö friluftsområde 

till naturreservat med förslag till olika scenarier för hur ett naturreservat kan inrättas. 

Vidare bildades Igelsbäckens naturreservat under föregående mandatperiod. Bredvid 

naturreservatet ligger Hästa klack, som motionären nämner som ett litet naturområde 

med högt naturvärde. Motionären lyfter att Naturskyddsföreningen i Järfälla och 

Stockholms län anser att Hästa klack borde ha ingått i naturreservatet. Miljöpartiet 
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vill nu att Hästa klack ske ges ett långsiktigt skydd, till exempel i from av ett 

biotopskydd och föreslår:  

1. att kommunen skyddar Hästa klack med biotopskydd eller annan långsiktig 

skyddsform,  

2. att kommunen inrättar Ängsjö friluftsområde som naturreservat,  

3. att kommunen för en dialog med häradsallmänningen med syfte att öka den 

biologiska mångfalden på häradsallmänningens marker.  
 
Analys 

I Järfälla kommuns miljöplan1 finns inriktningsmålet ”Den biologiska mångfalden 

ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Effektmålet kopplat till inriktningsmålet är att ”den sammanlagda 

arealen skyddad natur i Järfälla kommun ska öka från 2016 med minst 75 hektar 

innan år 2025”. Under perioden 2016-2019 har kommunen genom beslut skyddat 

ytterligare 51 ha natur genom inrättandet av Norra Igelbäckens naturreservat (44 ha) 

2018 samt inrättandet av biotopskyddsområdet stora Ängsäs (7 ha) 2018. För att 

uppnå effektmålet återstår att skydda ytterligare minst 24 ha natur i kommunen. 

 

Förvaltningen bedömer att det finns områden med höga naturvärden och viktiga 

ekologiska funktioner som behöver säkras i den pågående samhällsutvecklingen. För 

att göra ändamålsenliga val av vilken areal natur som primärt bör skyddas, föreslås 

att bygg- och miljöförvaltningen sammanställer ett underlag som visar vilka 

naturområden som lämpligen skyddas, med förslag på skyddsform. Områdenas 

närmare avgränsningar behöver sedan studeras närmare för att hitta lämpliga 

avvägningar gentemot intilliggande områden. För att kunna åstadkomma detta har 

tekniska nämnden äskat och fått investeringspengar 2021-2024 för ett projekt där 

detaljerade reservats- och/eller biotopskyddsförslag kan arbetas fram för utvalda 

områden.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningens underlag och förslag av lämpliga naturområden att skydda, kan efter 

beslut om inrättande av skydd, att värna upplevelserika naturmiljöer för barn och 

unga att vistas i, vilket bidrar med viktiga mervärden för barns hälsa och välmående. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte ha någon direkt påverkan på företag i kommunen. Eventuella 

framtida konsekvenser bedöms i dagsläget som svåra att kartlägga. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Initial analys och sammanställning av underlag av vilken areal natur som primärt bör 

skyddas innan 2025 skulle kunna hanteras med kommande interna befintliga 

resurser. Tekniska nämnden beslutade i budgetförutsättningarna 20212 om att bevilja 

en investeringsbudget på initialt 600 000 kr för en förstudie om ett mer detaljerade 

reservats- och/eller biotopskyddsförslag. 

 

                                                 
1 Miljöplan 2016-2024 (Kst 2015/460), antagen kommunfullmäktige 2016-10-03 §141 
2 Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2021 (Ten 2020/152), beslutade i tekniska nämnden 2020-

08-17 §37 
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Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

 

 

 

 

Nina Karlsson 

Tf. bygg- och miljödirektör 

 Hans Enelius 

 Avdelningschef Park och gata 
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