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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/675 

Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack – yttrande över motion 
från Amanda Palmstierna (MP) 

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

att kommunen skyddar Hästa klack med biotopskydd eller annan långsiktigt skydds-

form, att kommunen inrättar Ängsjö friluftsområde som naturreservat samt att kom-

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

mångfalden på häradsallmänningens marker. 

I Järfälla kommuns miljöplan1 står inriktningsmålet ”Den biologiska mångfalden ska 

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

rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 

ska värnas. 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 2018 av Norra Igelbäckens naturreservat (44 ha) samt 

inrättandet 2018 av biotopskyddsområdet stora Ängsäs (7 ha). För att uppnå effekt-

målet återstår att skydda ytterligare minst 24 ha natur i kommunen. 

Kommunen har även ett värdefullt kunskapsunderlag om befintliga naturvärden på 

kommunens markinnehav bland annat genom den naturvärdesinventering (NVI) som 

genomfördes 2017-2018, och de ekologiska analyser på olika landskapssamband som 

tagits fram. Hästa klack och Knallboda är exempel på områden i barrskogsnätverket 

och med högsta naturvärde (NVI klass 1), som ligger i Järvakilen och bör ges ett 

långsiktigt skydd.  

Inom kommunen finns det ytterligare 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 natur-

områden som lämpligen skyddas, med förslag på skyddsform. Områdenas närmare 

avgränsningar behöver sedan studeras närmare för att hitta lämpliga avvägningar 

1 Miljöplan 2016-2024 (Kst 2015/460), antagen kommunfullmäktige 2016-10-03 §141 
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gentemot intilliggande områden. För att kunna åstadkomma detta har tekniska nämn-

den äskat och fått investeringspengar 2021-2024 för ett projekt där detaljerade reser-

vats- och/eller biotopskyddsförslag kan arbetas fram för utvalda områden. 

 

I kommunens norra delar finns även ett större naturmarksområde som ingår i en av 

Stockholms viktiga gröna landskapssamband, Järvakilen. Sollentuna häradsallmän-

ning, där Järfälla kommun är delägare, är den största markägaren norr om Rotebrole-

den.  Idag finns en påbörjad dialog med Häradsallmänningen om dess naturs värde 

för Järvakilen och kommuninvånarna. Mer information om befintliga natur- och fri-

luftslivsvärden, aktuell förvaltning av marken och framtida planerad skötsel behöver 

inhämtas av markägaren för att tillsammans kunna hitta lämpliga åtgärder för att 

långsiktigt säkra natur- och rekreationsvärden för kommuninvånarna i detta område. 

Tekniska nämnden föreslår att dialogen med häradsallmänningen fortgår, i syfte att 

öka den biologiska mångfalden på häradsallmänningens marker och värna frilufts-

livsmöjligheter och i syfte att klargöra möjligheterna för långsiktigt skydd av värde-

fulla arealer. 

 

Vidare tas aspekter och åtgärder upp som är viktiga för bevarande av Järfällas befint-

liga naturvärden och vidareutvecklande av framtida naturvärden i Handlingsplan för 

ökad biologisk mångfald i Järfälla (beslut i Ten 2018-06-20), liksom i Grönstruktur-

plan (beslut i Ten 2018-06-20) och Vattenplan (beslut 1997 i stadsbyggnadsnämnd). 

Skydd av natur är en viktig aspekt för att säkra den biologiska mångfalden långsik-

tigt. 

 

Den samlade bedömningen är att förvaltningen idag arbetar utifrån beslutade styrdo-

kument med att skydda Järfällas befintliga naturvärden och vidareutvecklande av 

framtida naturvärden. 

 


