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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-12 

Miljönämnden 

Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas 
tätortsnära skog 

Dnr: 2017-1666 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från nätverket Bevara Järnaskogen från 

2012 föreslogs att området Rönnvägen IP, Kallfors och järnvägen, i förslaget kallat 

Järnaskogen/ Järnas tätortsnära skog, ska bli naturreservat. Järna kommundelsnämnd har i beslut 

2017-04-04 hänvisat ärendet till miljönämnden, som har gett miljökontoret i uppdrag att 

återkomma med ett förslag till beslut om hantering av frågan. Möjligheten att bilda 

naturreservat i området behöver vägas mot andra intressen i området, vilket kan bör göras inom 

kommande utbyggnadsstrategin för Järna. Miljökontoret föreslår att områdets prioritet för 

naturreservatsbildning i förhållande till andra områden ska utredas i naturvårds- och 

friluftsstrategin. Miljökontoret föreslår vidare att utreda möjligheterna för utveckling inom den 

kommunalt ägda marken med avseende på natur- och friluftsliv i enlighet med Järna 

kommundelsnämnds beslut.  

Beslutsunderlag 

Beslut § 42 MN, 2017-05-23 

Beslut § 54 Järna KDN, 2017-04-04 

Medborgarförslag ”Bevara Järnaskogen”, 2012-02-22 

Ärendet 
Enligt ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från nätverket Bevara Järnaskogen från 

2012 föreslogs att området Rönnvägen IP, Kallfors och järnvägen, i förslaget kallat 

Järnaskogen/ Järnas tätortsnära skog, ska bli naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna förslaget ”Skapa ett naturreservat av Järnas närmsta skog, Järnaskogen” till Järna 

kommundelsnämnd för beredning och beslut (Dnr Ks 12/89). Bevarandet av skogen är enligt 

medborgarförslaget viktigt för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och Järnas gröna 

profil. Området består delvis av kommunalt ägd mark och delvis av privat ägd mark. Den 

kommunala skogsmarken förvaltas sedan årsskiftet 2016/2017 av Naturcentrum på 

miljökontoret.   
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Järna kommundelsnämnd begärde att ärendet skulle beredas av miljökontoret (dnr MN 2012-

651). Enligt tjänsteskrivelsen 2012 föreslogs Järna kommundelsnämnd att avslå förslaget på 

grund av att bevarandet av det aktuella skogsområdets natur- och rekreationsvärden borde 

kunna tillgodoses i FÖP Järna utan att området gjordes till naturreservat, samt att det då pågick 

flera naturreservatsärenden i Järna kommundel som var mer prioriterade; Moraåns dalgång, 

Brandalsund och Tunaskogen.  Järna kommundelsnämnd bordlade ärendet i avvaktan på att 

FÖP-Järna skulle antas.  

2017-04-04 togs ärendet upp för beslut i Järna kommundelsnämnd (§ 54). Enligt beslutet 

hänvisade Järna kommundelsnämnd ärendet vidare till miljönämnden, som ansvarar för 

beredning av naturreservatsärenden, med medskicket att Järna kommundelsnämnd anser att 

området är viktigt för rekreation, friluftsliv och pedagogisk verksamhet. Järna 

kommundelsnämnd anser att området har utvecklingspotential för tillgänglighet och naturvärden 

och avser att utveckla området för att uppfylla behovet av natur och rekreation. Järna 

kommundelsnämnd anser att vilka områden i och kring Järna som behöver skyddas behöver 

tydliggöras i kommande utbyggnadsstrategi och grönstrategi.  

Miljönämnden beslutade att ge i uppdrag till miljökontoret att återkomma med ett förslag till 

beslut om hantering i frågan(MN §42, 2017-05-23). 

Miljökontorets bedömning 

Miljökontoret ansåg i tjänsteskrivelsen från 2012 att Järnaskogen inte var tillräckligt prioriterat 

för att föreslås som naturreservat, på grund av att området kunde bevaras genom FÖP Järna 

samt att det pågick andra, mer prioriterade naturreservatsärenden i kommundelen. I dagsläget 

har förutsättningarna ändrats, dels genom att två av de dåvarande reservatsförslagen har 

beslutats; Moraåns dalgång och Brandalsunds naturreservat, samt att det ska tas fram en 

utbyggnadsstrategi för Järna kommundelsnämnd. Miljökontoret har även tagit över 

förvaltningen av den kommunala skogsmarken. I och med att befolkningen förväntas öka 

kraftigt i hela Stockholmsregionen och planering av nya bostads- och verksamhetsområden är 

mycket prioriterat, kan utbyggnadsstrategin komma att delvis förändra 

planeringsförutsättningarna i och kring Järna jämfört med då FÖP Järna togs fram. Målet för 

Södertälje kommun är att 20 000 nya bostäder ska tillkomma i kommunen, framförallt i 

tätorterna, fram till år 2036. Järna kommundelsnämnd har i sitt svar på medborgarförslaget 

uttryckt att skogen är viktig och att nämnden avser utveckla den för natur- och friluftsliv, men 

att även utbyggnaden av Järna är viktig och samt hänvisat till utbyggnadsstrategin för utredning 

av vilka delar av Järnas tätortsnära natur som bör skyddas.  

Miljökontoret tolkar beslutet från Järna kommundelsnämnd som att området bör utredas vidare 

och att skydd av området eller delar av området kan bli aktuellt under förutsättning att det utreds 

i utbyggnadsstrategin för Järna.  

Järnaskogen används idag flitigt för motion och rekreation med bland annat motionsspår, samt 

av skolor och förskolor i närområdet. Bevarande av tätortsnära rekreationsområden kan 
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förväntas bli allt viktigare i takt med att befolkningen växer och bostads- och verksamhets-

områden tar allt mer av den tätortsnära naturen i anspråk. Kallforsområdet har vuxit och 

fortsätter att växa med nya detaljplaner och då Järnaskogen ligger tätortsnära är området även 

av intresse för utbyggnad av Järna.  

Under 2017-2019 arbetar miljökontoret med en naturvårds- och friluftsstrategi där områden 

viktiga att bevara för naturmiljö och rekreation kommer att pekas ut. Natur- och friluftsstrategin 

kommer sedan att ligga till grund för prioritering av framtida naturvårds- och friluftsinsatser.  I 

strategin bör prioriteringen för naturreservatsbildning tydliggöras. Eftersom Naturcentrum på 

miljökontoret förvaltar den kommunala skogsmarken finns möjlighet att utveckla området för 

natur- och friluftsliv i enlighet med Järna kommundelsnämnds beslut under förutsättning att 

finansiering finns, oavsett eventuell naturreservatsbildning. Finansiering av sådana åtgärder kan 

ske delvis genom LONA-projekt. En naturvårdsanpassad skötsel förutsätter också att det inte 

finns avkastningskrav på skogsbruket inom området.  

Naturreservat kan bildas med två syften; rekreation och biologi, och är den mest lämpade 

skyddsformen för att permanent skydda och utveckla ett större naturområde med både natur- 

och friluftsvärden. För att en reservatsbildning ska bidra till att uppfylla miljömålen, bör en 

reservatsbildning gynna den biologiska mångfalden likväl som att tillgängliggöra områden för 

rekreation och friluftsliv. Naturreservat kan även bidra till att utveckla och bevara 

ekosystemtjänster. Eftersom området delvis är privatägt skulle Södertälje kommun vid en 

eventuell reservatsbildning bli skyldigt att ersätta markägaren för minskning av marknadsvärdet 

för marken, eller köpa in marken från markägaren. Bidrag för att köpa in mark kan beviljas med 

upp till 50 % från Naturvårdsverket. En annan lösning som kan tillämpas är bytesmark, dvs att 

kommunen löser in mark i utbyte mot annan, kommunägd mark. För att gå vidare med en 

reservatsbildning behöver en överenskommelse träffas med markägaren till de privatägda 

delarna av marken.  

Då miljökontoret ansvarar för tjänstemannaberedning av naturreservatsärenden, har kontoret i 

uppdrag att utreda och lyfta fram områden som är prioriterade för naturreservatsbildning, och se 

till att dessa synliggörs i förhållande till andra planeringsintressen. Tidigare förslag till 

naturreservat, Tunaskogen i Järna samt förslag till utvidgning av Öbacken-Bränninge 

naturreservat har dock visat att naturreservatsbildning inte kan genomföras utan intern 

förankring mellan miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret. Det är därför viktigt att de 

grundläggande förutsättningarna för naturreservatsbildning utreds och redovisas inom 

utbyggnadsstrategin för Järna. Frågor som behöver utredas är planeringsförutsättningar och 

avvägning mot utbyggnadsintressen, medborgardialog om området och dialog med den privata 

markägaren.  Även möjligheten att använda reservatsbildning som ekologisk kompensation bör 

utredas. 

När de grundläggande förutsättningarna är utredda kan miljönämnden som ett nästa steg besluta 

att ge i uppdrag till miljökontoret att gå vidare med en eventuell naturreservatsbildning, och 

bland annat utreda kostnaderna för naturreservatsbildning.  
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