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Ärende 9: 
 
Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal med Vägverket om Södertörnsleden 

 

Miljöpartiet vill påminna om vår kritiska hållning till Södertörnsleden. Det gäller såväl 

Haningeleden som Botkyrkaleden. Miljöpartiet har under många år arbetat aktivt emot 

utbyggnaden av Södertörnsleden och dess irreversibla intrång i natur- och 

kulturlandskapet. Södertörnsledens sträckning i landskapet gör att de sammanhängande 

delarna av de kulturhistoriska värdena och av det öppna jordbrukslandskapet går förlorat. 

Flera registrerade fornlämningar kommer att tas bort helt. Vi förordade alternativa 

vägdragningar, med mindre intrång och barriärverkan. Alternativa vägdragningar 

diskuterades översiktligt, men utreddes dessvärre inte i sin helhet. I princip hade samtliga 

förslag varit bättre än det existerande förslaget.  

 

Botkyrkaledens dragning innebör att en stor del av Glömstadalen tas i anspråk, med stora 

negativa effekter för naturmiljön, både i ett lokalt och regionalt perspektiv. Förlusten av 

småbiotoper och skogsbryn är allvarlig och därtill kommer förlusten av jordbruksmark. 

Därmed riskerar man att slå undan benen på våra ekologiska lantbruk, och som dessutom 

är en förutsättning för att Huddinge kommun kan hålla markerna i våra naturreservat 

öppna. Ledens dragning genom landskapet leder också till att barriären ökar i nord-sydlig 

riktning, mellan Gömmarenområdet och övriga områden inom Bornsjökilen. 

Glömstadalens funktion som grön länk mellan Bornsjö- och Hanvedenkilen försämras, 

vilket i förlängningen urholkar den regionala grönstrukturens funktion. 

 



Dragningen av Södertörnsleden går emot Huddinge kommuns översiktsplan som antogs 

2001, exempelvis 

 att skydda större nyckelbiotoper i skogen som t ex naturreservat och de mindre som 

biotopskyddsområden.  

 att värna de gröna kilarna, att åtgärder som splittrar och skapar barriärer inom dem i 

möjligaste mån ska undvikas. Befintliga barriärer och svaga avsnitt ska tvärtom 

stärkas.  

 att framtida byggande ska i första hand ske på redan exploaterad mark.  

 

Mot bakgrund av den ökade insikten om allvaret i klimatförändringarna, ställer vi oss 

ytterligt kritiska till fortsatta stora vägutbyggnader. Vägsatsningarna går stick i stäv med 

nationella och regionala klimatmål, likaså strider de mot Huddinge kommuns översiktsplan 

och Agenda 21 som ska fungera som ett övergripande styrdokument i Huddinge kommun.  

 

Vi är djupt oroade för att etablerandet av tvärförbindelser i den värdefulla grönstrukturen 

kommer att leda till att områdena öppnas för ytterligare exploatering. 

 

Om vägen nu ändå kommer att byggas så förordar vi att vägdragningen utreds igen, med 

hänsyn tagen till nya faktorer såsom klimatpåverkan och behovet av ökade satsningar på 

kollektivtrafiken för att regionen ska kunna leva upp till miljökvalitetsmålen.  

 

Miljöpartiet yrkade avslag, men då vårt avslagsyrkande inte vann gehör reserverar vi oss 

mot beslutet. 

 

För Miljöpartiet de Gröna 

 

 

Marica Lindblad 

 


