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Yttrande  
Kom ut till landet nära stan! – Utredning om Elfviks Gårds framtida driftsform och 
ridskoleverksamheten i Lidingö stad 
 
 
 
Att ha Stockholms närmaste jordbruk är något vi på Lidingö kan vara stolta över.  
Kombinationen av närheten till både storstad och natur är det som de flesta boende på Lidingö 
värdesätter mest med att bo just här. Det unika i att ha ett levande jordbruk och kulturmiljö är 
en fantastisk tillgång för både invånarna på Lidingö som för boende i hela 
Stockholmsområdet. 
Enligt LRF konsults utredning är det för Lidingö stad både juridiskt och ekonomiskt 
fördelaktigt att gården arrenderas ut. Vi i Naturskyddsföreningen är oroliga över att man 
därmed förlorar kontrollen över verksamheten. Visserligen går det att styra mycket med ett 
arrendeavtal, men alltför ofta har vi sett att undantag eller förändringar görs av gällande avtal 
när de visar sig inte vara tillräckligt ekonomiskt lönsamma.   
 
Naturskyddsföreningen föreslår därför att: 
Det i avtalet för driften skrivs att verksamheten på Elfviks gård, oavsett om den drivs av en 
kommunalt anställd bonde eller en arrendator ska ske i samråd med Lidingö stad och 
föreningslivet på Lidingö.  
 
LRF konsult konstaterar vidare att det är hästverksamheten som är ekonomiskt lönsam, och 
att jordbruksverksamheten troligtvis kommer att inriktas på att bibehålla den värdefulla 
kulturmiljön.  
 
Det som i utredningen anges som bisyssla, det vill säga att bibehålla och utveckla jordbruket 
med ekologisk odling med mera, nämns mycket kortfattat på sidan 14 i utredningen om Elfviks 
Gårds framtid. Naturskyddsföreningen anser att dessa verksamheter är mycket viktiga, både 
för miljö,  natur och människor och bör  utredas ytterligare!!  
Även en eventuell utbyggnad av hästverksamheten vid Elfviks gård måste utredas så att den 
befintliga kultur- och naturmiljön störs så lite som möjligt. 

Ridverksamheten 

En stor del av utredningen behandlar ridverksamheten på Lidingö.  
En frågeställning är om ridverksamheten i Stockby kan bli permanent? Går den att utvidga? 
Enligt slutsatserna i Stuctors utredning bör detaljplanen utformas så att den befintliga 
ridanläggningen får permanent tillstånd. Ridhuset i Stockby är tillsammans med 
hästverksamheten på Ekholmsnäs gård samt de får som hålls av privatpersoner i Kyrkvikens 
inre del nära Trimergården de enda betande djur på södra delen av Lidingö. Det är av stor vikt 



att framför allt markerna runt Långängen hävdas med betande djur. I Stockholmområdet i 
stort råder brist på betande vilket har till följd att biologiskt-  och kulturhistoriskt värdefulla 
marker växer igen. 
 Naturskyddsföreningens ståndpunk är att ridverksamheten i Stockby bör permanentas, men 
att en utökning av den inte är lämplig delvis med hänsyn till läget med närheten till bostäder. 
Ridskolan ligger dessutom inte i anslutning till en gård med odlingar där gödslet kan 
användas i gården kretslopp.  
 
De årslånga köerna till ridskolorna på Lidingö visar att det finns ett stort behov att utöka 
antalet ridskolehästar.  
 
Det enda tänkbara alternativ Naturskyddsföreningen ser är att en ridskola utöver den i 
Stockby, förläggs vid Elfviks gård.  Där kan  gödslet användas till gården odlingar samt 
hästarna beta både i befintliga hagar samt troligtvis även marker som nu inte hävdas av 
betande djur.  
En nackdel med ridskoleverksamhet vid Elfviks gård är de dåliga kommunikationerna. 
Utökad turtäthet av buss, framförallt på eftermiddagar, samt en båtförbindelse med den södra 
delen av ön skulle ge möjlighet att ta sig till Elfvik utan att öka biltrafiken.  
En ridskola i Södergarn anser Naturskyddsföreningen olämpligt. En stor yta skogsmark skulle 
behöva tas i anspråk, för både vägar, byggnader och hagar. Det kretslopp som är möjligt vid 
Elfviks gård, där gödsel utnyttjas för produktion av foder, finns inte. I Södergarn finns även 
områden med ovanlig och känslig flora, som inte klarar av det tryck som en 
ridskoleverksamhet innebär.  
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