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REGERINGEN FöREST,ÅN ATT UI,RIKSDAI,-EAGA-BRI'NNSVIKEN.
DJURGåRDEN BLIR SVERIGES FöRSIA NAUONAI,STADSPARK

Efter förslag av mark- och planminister Göre1 Thurdin har
regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förs1ag tiIl
skydd för Nationalstadsparker i naturresurslagen.
Regeringen anser att områden i -tätorter och
täi,ortsiegioner, där parklandsxäil-nffiurmark och
@r flätas sanman till unika historiska
landskap, skall kunna ges stäIlning som nationalstadspark
och få ett samlat och Iångsiktigt skydd mot
exploateringsföretag m.m. området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården föreslås b1i landets första
nationalstadspark.

Regeringen föresIår att bestämmelser införs i
naturresurslagen som innebär att nationalstadsparken med
hänsyn tilI samlade natur- och kulturvärden i sin helhet
skall vara av riksintresse. Ny bebyggelse och nya
anläggningar får komma tiII stånd och andra ingrepp utföras
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller
naturmark och utan att i övrigt skada natur- och
kulturvärden i ett sådant område. Regeringens förslag
lnnebär att områden i en nationalstadspark som i dag är
exploaterade även fortsättningsvis skall kunna användas för
avsedda ändamål. eågående markanvändning påverkas såIedes
inte på något avgörande sätt. Regerinqen redovisar
därutöver synpunkter på inriktningen av det fortsatta
planeringsarbete som behövs i fråga om markanvändningen och
för förvaltningr av nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-D j urgården "
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f en kommentar säger mark- och planminister Görel- Thurdin:

- Regerinqens förslag ti11 skydd av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården-området innebär att Sverige äntligen
får sin förstå nåtionalstadspark. Förslaget bekråftar
de omistliga värden som detta område har för såväI
stockholmare som övriga svenskar.

- Skyddet får stor betydelse för den biologiska mångfalden,
för människors tillgång tiII rekreation och för skyddet av
Sveriges kulturarv. Regeringen är överens med So1na och
Stockholms kommuner om att nationalstadsparken skall
skyddas mot exploatering som skadar de unika natur- och
kulturvärdena i ornrådet.
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