
Skrivet om Rågsveds friområde:

Att Rågsveds friområde är värdefullt finns beskrivet i 
flera olika källor. I rapporter, inventeringar, 
detaljplaner, planeringsdokument och olika program tas 
området upp som skyddsvärt och att det har hög 
biologisk mångfald samt stort rekreationsvärde. 

Här följer en genomgång av dessa olika källor, där vi har 
tagit ut det, som direkt eller indirekt beskriver hur 
värdefullt Rågsveds friområde är.

"Rågsveds friområde utgörs i delar av vackert gammalt 
kulturlandskap. Området har med sina våtmarker, sin bäckmiljö och 
ädellövskog stor betydelse för friluftsliv och biologisk mångfald. Här 
finns fågelrika våtmarker. Området är beläget vid sjön Magelungen 
vars omgivningar är av stort friluftsintresse. Trots att Rågsveds 
friområde ligger tätt intill bostadsområden är det ett ostört och lugnt 
område. Området ingår i Hanvedenkilen och är en länk mellan stadens 
mer centrala naturområden och större strövområden i Hanveden"

Aldrig långt till naturen - Program för skydd av tätortsnära natur i  
Stockholmsregionen Rapport 2001:01 Rapport 2003:20, Länsstyrelsen 

i Stockholms län

"På sträckan mellan Högdalen och Fagersjö bör huvudinriktningen i 
övrigt vara att utveckla målpunkter för rekreation och förstärka de 
ekologiska sambanden i Hanvedenkilen"

Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm, Stockholms 
stadsbyggnadskontor 2010

"Det är betydelsefullt att hänsyn tas till människors möjligheter till en 
aktiv fritid, idrott och rekreation. Grönområden är såväl som ytor för 



idrott, aktiviteter och evenemang viktiga beståndsdelar för att 
tillgodose de boendes skiftande behov."

Samråd om ny översiktsplan för Stockholm — svar till 
stadsbyggnadskontoret, Enskede-Arsta-Vantörs stadsdelsnämnds 

beslut Dnr 2007-39113-30

"Svaga partier i de gröna kilarna bör stärkas [...]. Hanvedenkilen har 
en viktig funktion som rekreationsskog  [...]. Bevara, utveckla och 
tillgängliggöra de gröna kilarna [...]. Säkra och utveckla värdena i 
mark- och vattenlandskapet [...]. Genomförande av program- 
met ”Aldrig långt till naturen” bör beaktas som ett led i att bevara de 
gröna kilarna."

RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010

"Stora delar av utredningsområdet [Rågsveds friområde] utgörs av 
naturmark som bedöms som värdefull ur olika aspekter. De värden 
som finns i dessa grönområden har sådan kvalitet att de bör bevaras 
enligt såväl miljöbalken, Stockholms översiktsplan, som Stockholms 
miljöprogram."

Planeringsunderlag gällande miljöstörningar m.m.
 för program för stråket Högdalen-Farsta, Miljöförvaltningen, 2010,  

DNR: 2010-018538 

Delmål 4.1  Särskilt värdefulla mark- och vattenområden ska bevaras. 
”Bevara områden i grönstrukturen som har sådana viktiga funktioner 
för biologisk mångfald att de inte 
kan kompenseras [...]   [bevara] de områden som skyddats eller som 
utreds för naturskydd, värdefulla spridningsvägar och buffertzoner [...]. 
Delmålet knyter an till kommunfullmäktiges beslut om skydd av 
naturområden enligt miljöbalken.”

Stockholms stads miljöprogram 2007-2011

"Rågsveds friområde ingår i en av Stockholms landskapsekologiska 
zoner (Skogsjölandskapet) vilka är av särskild betydelse för att säkra 
Stockholms unika och typiska 
naturvärden. Områdets biologiska mångfald behöver stärkas då 
området ingår i en landskapsekologisk zon - mer naturmark behöver 
skapas och återställas."

Stockholms ekologiska infrastruktur 
Underlag till översiktsplanering Stockholm 2030 

"Minska inte tillrinningen till Magelungen utan öka istället 
vattentillförseln [...]. Värna särskilt stränder och våtmarker  [...]. 
Minska inte arealen mark med naturlig vegetation i området [...]. 
Områdets funktion som spridningsväg mellan stadens och 
kranskommunernas grönområden får ej försämras [...] "

Stockholms ekologiska känslighet, redovisning av ekologiskt särskilt  
känsliga områden, Stockholms Stadsbyggnadskontoret 1995



"Området har med sina fågelrika våtmarker, bäckravin och ekskog stor 
betydelse för friluftslivet och ingår i den regionala Hanvedenkilen. Det 
är viktigt att förbättra gångförbindelserna över Magelungsvägen. För 
områdets rekreativa och ekologiska funktion är kontakten med 
Huddinges grönområden viktig."

Översiktsplan 1999, Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2000

"Råd och riktlinjer: Natur- och friluftsområdens lokala och regionala 
värden skyddas, vårdas och utvecklas. I Stockholm finns tio stora 
skogsområden med en varierad skärgårdsskog från torra 
hällmarkstallskogar och ekbackar till fuktiga granskogar och 
lövsumpskogar. Inslag av våtmarker och mindre sjöar förekommer. 
Dessa är [...] Rågsveds friområde (150 ha.)"

Stockholms Parkprogram, Handlingsprogrammet för utveckling och 
skötsel av Stockholms parker och natur, Stockholms stad 2004

"Rågsveds friområde är en pärla utanför din knut! Många boende 
känner redan till det. Ensam kan man njuta av lugn och ro. 
Tillsammans med andra lockar kanske lek, picknick 
eller möjligheten att titta på fåglar. Undersökningar visar att ju erfl  
naturvärden vi har i vår närmiljö, desto oftare använder vi den. 
Rågsveds friområde är det största naturområdet i Vantör. Delar av 
området är ett vackert gammalt kulturlandskap. Här finns unika 
våtmarker, vacker bäckmiljö och ädellövskog med stor betydelse för 
människors friluftsliv. Området har lika stor betydelse för de växter 
och djur som lever här."

Förberedelse för naturreservat, Program för varsam utveckling av  
Rågsveds friområde, Stockholms stadsbyggnadskontor 2006

"Blomprakt – rik blomning, trädgårdsodling, koloniområden, 
botaniska trädgårdar. Grön oas – rum med grönskande golv och 
väggar, årstidsväxlingar. Ro – möjlighet till avkoppling, avskildhet 
och tystnad, att vara i fred. Vild natur – upplevelsen av naturens orörda 
skönhet, vildhet och artrikedom [...] Stora delar av naturmarken utgörs 
av friytor med sociala och kulturella värden."

Stockholms stads Sociotopkarta

"Rågsveds friområde är ett av de mest värdefulla naturområdena i 
Söderort vilket staden har för avsikt att skydda i ett naturreservat [...] 
Friområdet utgör ett kärnområde för växt- och djurarter knutna till 
våtmarker och ädellövskog [...] Skogsområdet ger upplevelser av ro, 
avskildhet och vild natur. I grönområdet finns även en natur- och 
kulturstig. Kolonilotter finns öster om Snösätra."

Startpromemoria för planläggning av ny bostadsbebyggelse i Södra
Rågsved. Stadsbyggnadskontoret (DNR 2004-07786-53) 

"Som kompensation för ianspråktagen grönyta föreslås skötsel av hela 
parkstråket efter upprättande av skötselprogram. Medel föreslås också 
avsättas för den gång- och cykelväg med ny bro över pendeltågsspåren 
som planeras mellan Bandhagen/Högdalen och Rågsveds friområde."



Ändrad detaljplan för område vid kv Tegelstapeln i stadsdelen  
Bandhagen, S-Dp 2004-19605-54. Remiss av planförslag.  

Markkontoret Dnr M05-512-1392 

Den nya gång- och cykelvägen kommer att öka tillgängligheten till 
Rågsveds friområde från Högdalen och Bandhagen. Det blir därmed 
”närmare” till skogen för barnen i Högdalen och Bandhagen.

Detaljplan för kvarteret Mikrofilmen m fl. i Högdalen. Remiss.  
Markanvisning för skateboardpark till idrottsnämnden. Markkontoret  

(Dnr E2009-512-01128) 

"Genom den nya gång- och cykelvägen mellan Högdalen och 
Rågsveds friområde får Högdalenborna närmare till naturen. Den 
kommer att byggas under 2009. Skyltar och tydliga anslutningar till 
gångvägen från centrum kan öka tillgängligheten."

Utveckla Högdalens centrum. Remiss från kommunstyrelsen  
Exploateringskontoret Dnr E2008-511-01648 

"Projektet bidrar till finansieringen av en gång- och cykelväg som gör 
det stora Rågsveds friområde lättillgängligt från Högdalen."

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Arkivfotot 2,  
Mikrofilmen 1, del av Örby 4:1 i Högdalen till GranenBostad AB.  

Exploateringskontoret Dnr M2006-511-01750

"En bro över Nynäsbanan, med tillhörande stråk skulle minska de 
barriäreffekter som vägar och spår utgör. Det skulle ge invånarna 
tillträde till en av de största natur- och rekreationstillgångarna i Vantör 
- Rågsveds friområde."

Överenskommelse om exploatering för bostäder inom Kantjärnet i  
Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Markbyrån 

Dnr:04-512-2581:1

"Söderorts största fördel och tillgång enligt invånarna är dess läge. 
Ordet nära återkommer ofta i de öppna svaren; nära stan, nära naturen 
och vatten [...]. Att det finns många fina natur- och grönområden är 
vad som spontant nämnts under dialogmötena som en av de bästa 
fördelarna med Söderort [...]. Den vanligaste kommentaren som rör 
grönområden är att dessa ska bevaras. Ofta ses också bostadsfrågan i 
samma mening då en  annan  vanlig kommentar är ”inga bostäder på 
bekostnad av  grönytor”. På de medborgardialoger där balansen mellan 
bostäder, arbetsplatser och grönområden diskuterats tycks den 
övervägande åsikten vara att det behövs både fler arbetsplatser och 
bostäder men att detta behov inte ska äventyra de grönområden som 
finns [...] 87 procent som anser att det är ganska eller mycket viktigt 
att satsa på naturområden och vid en sammanställning av 
medborgardialogerna kommer grönområden högt upp i 
prioritetsordning.

Söderorts framtida utveckling. En opininonsundersökning bland 
Söderorts invånare November 2009 Gullers Grupp 

Informationsrådgivare AB



"Mycket lång mänsklig kontinuitet [...]. Boplatser från förhistorisk och 
historisk tid [...]. Spår i landskapet [...] Torpmiljöer [...] Stort 
fyndmaterial"

"Fornminnesinventering av Norra Magelungen"
 Stockholms Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2006:12

"Andra viktiga områden i södra trakten om Rågsveds centrum och 
väster om Snösätra finns ett område med några mycket fina ekar som 
kan vara en viktig mellanlandning vid spridning till andra områden åt 
nordväst. Värdet på de enskilda ekarna är högt och närheten till 
Snösätra är bra"

”Stockholms unika ekmiljöer”,  Exploateringskontoret, Stockholms  
stad 2007

"De ekologiska värdena i Vantör finns främst i [...] Rågsveds 
friområde. [...] Rågsveds friområde gränsar till sjön Magelungen och 
ingår i Hanvedenkilen, som är en av Stockholms regionala gröna kilar. 
Här finns ett varierat landskap med öppna långsträckta dalgångar, 
skogsklädda höjder, naturstränder och våtmarker (t.ex. Kräppladiket). 
Området har en relativt rik flora och fauna."

Stockholms grönkarta, Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2004

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening
www.snosatranorra.nu
info@snosatranorra.nu

http://krapplagruppen.wordpress.com/
krapplagruppen@live.se

Det levande Rågsvedslexikonet | Bernt Månsson
www.ragsved.nu

Rågsveds Samhällsförening 
jan.runfors@comhem.se

Lokala hyresgästföreningen Rågstintan
www.hgfsydost.se/serviceadress/ragstintan.htm
service.ragstintan@hgfsydost.se
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