
Motion till kommunfullmäktige 2019-09-23 

Skydda Ängsjö friluftsområde och Hästa klack 

Människor mår bra av att vistas i naturen. Det många av oss har känt sedan länge är bekräftat av 
forskning. Granens sus, trattkantareller i svampkorgen eller ett kvällsdopp lindrar stress och får 
kroppen att läka. Naturen ligger många av oss varmt om hjärtat. Samtidigt pågår en artkris. Den 
biologiska mångfalden minskar drastiskt, såväl globalt som i Sverige och i Järfälla.  

I Järfälla kommuns miljöplan står att ”den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och 
utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.” Som effektmål anges att ”den 
sammanlagda arealen skyddad natur i Järfälla kommun ska öka från 2016 med minst 75 hektar 
innan år 2025.” 

Den förra mandatperioden tog kommunen fram en utredning om att göra Ängsjö friluftsområde till 
naturreservat. Förvaltningen föreslog olika scenarier för hur ett naturreservat skulle kunna 
inrättas, där man förhöll sig till dels kommunens mark och dels häradsallmänningens mark. 
Miljöpartiet vill att Ängsjö friluftsområde inrättas som naturreservat, och att det i samband med 
detta förs en dialog med häradsallmänningen dels om det är aktuellt med utbytesmarker mot vår 
andel i häradsallmänningen, dels om att deras marker kan skötas för en ökad biologisk mångfald.  

Förra mandatperioden bildades Igelbäckens naturreservat. Dikt an naturreservatet ligger Hästa 
klack, ett litet naturområde med högt naturvärde. Hästa klack är dessutom en del av den regionala 
Järvakilen, ett ekologisk spridningssamband som går från Stockholm och ut mot Sigtuna. Just i 
detta område är det en ”getingmidja” för det ekologiska spridningssambandet. 
Naturskyddsföreningen i Järfälla och Stockholms län anser att Hästa klack borde ha ingått i 
naturreservatet. Miljöpartiet vill att Hästa klack ges ett långsiktigt skydd, till exempel i form av ett 
biotopskydd.  

Miljöpartiet de gröna yrkar: 
1. Att kommunen skyddar Hästa klack med biotopskydd eller en annan långsiktigt

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.
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