Trädskydd i Kungliga Nationalstadsparken
Remissvar Förslag till detaljplaner för skydd av träd i Gärdesbebyggelsen inom Ladugårdsgärdet,
Dp 2013-03478, Ekhagen inom Norra Djurgården, Dp 2013-03478 och Diplomatstaden inom
Östermalm,Dp 2013-3480, i Kungliga Nationalstadsparken
Förbundet välkomnar de förslag som nu behandlas för att skydda träden i Kungliga
nationalstadsparken. Samtidigt beklagar vi att det tagit så lång tid att komma därhän. Redan 1997 låg
förslagen för Lämpliga skyddsinstrument för Nationalstadsparkens olika delar färdiga i rapporten
Nationalstadsparkensekologiska infrastruktur s.27-28. Många värdefulla träd och naturmiljöer hade
kunnat räddas om tilläggsbestämmelserna tagits in i den fördjupade översiktsplanen för
nationalstadsparken, vilket hade varit möjligt om stadens styrande politiker följt stadens tjänstemäns
förslag.
Förbundet ser positivt på att tilläggsbestämmelser för skydd av träd förs in i några gällande
stadsplaner (Tessinparken, Ekhagen och Diplomatstaden). Vi efterlyser samtidigt åtgärder för övriga
delar av nationalstadsparken. Jämfört med det interimistiska trädfällningsförbud som nu gällt ett par
år innebär förslaget en kraftig inskränkning av skyddet.
Samma tilläggsbestämmelser bör tas in övriga detaljplaner i Nationalstadsparken. Träd i områden
som saknar detaljplaner måste också ges ett fullgott skydd. Även träd och naturmiljö i
spridningsvägar och buffertzoner bör få skyddsbestämmelser mot trädfällning (s.27
Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur). Utan ett starkt skydd för dessa miljöer blir det svårt
att upprätthålla spridningsvägarna och den biologiska mångfalden mellan och inom
nationalstadsparkens olika delar. Detta är särskilt viktigt i Hjorthagsparken med sitt värdefulla
ekbestånd och många andra lövträd och i ”getingmidjan” mellan Gärdesbebyggelsen och
Ladugårdsgärde med Tre Vapen.
Målsättningen måste vara att bibehålla och utveckla ett värdefullt trädbestånd inom
nationalstadsparken. Då är specifika mått på diameter och omkrets allt för trubbiga. Av praktiskt
administrativa skäl måste kanske ett mått anges. Vi anser då att en mycket strikt gräns bör dras, med
möjligheter till tillstånd för fällning, och att den gränsen bör vara en stamomkrets på 60 cm och
gälla för alla slag av träd (även icke typiskt nordiska). Det tillgodoser alla möjligheter att medge
tillstånd till fällning samtidigt som förbudet görs enhetligt och enkelt att kommunicera och begripa.
Detta gör det möjligt att också säkerställa återväxt.
Det är lättare att mäta i brösthöjd än i midjehöjd varför omkretsen bör mätas 1,40 m över marken.
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Innan tillstånd till fällning ges av träd inom nationalstadsparken i närheten av bebyggelse måste
samråd med boende hållas.
Böter, krav på återplantering eller annat straff bör anges.
För att ha kontroll över hur tillämpningen av trädskyddet fungerar bör en total inventering av
trädbeståndet i nationalstadsparken och i buffertzoner och i viktiga spridningsvägar genast göras.
Sammanfattning
Förbundet önskar
1) en plan för skydd av alla områden i nationalstadsparken, i detta fall i Stockholms del
2) att förbudet mot att avverka träd utformas generellt och då ska gälla träd med en omkrets på 60
cm eller mer 1,40 m över mark om inte tillstånd ges av Stockholms stad
3) att alla trädslag ska omfattas, utan undantag
4) att samråd ska hållas innan tillstånd ges till fällning av träd i närheten av bostäder
5) att straff för överträdelser anges
6) en inventering av nationalstadsparkens trädbestånd inkl buffertzoner och spridningsvägar
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