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Detaljerade synpunkter på Stadsbyggnadskontorets Förslag till
Naturreservat för Norra Djurgården.

AIlmänt
Djurgårdens Hembygdsförening har varit verksam inom Nationalstadsparken sedan
1947.Föreningen ser som sin uppgift att bevara Djurgårdens natur, kultur, minnen och
traditioner. Detta innebär att föreningen i sitt remissvar (bil) till Stadsbyggnadskontoret
starkt understrukit sambandet mellan natur och kultur.
Föreningen vill nu komplettera sitt remissvar med mer detaljerade synpunkter. I dessa är
utgångspunkten den att värna om att det inte görs sådana inskränkningar att områdets
tillgängli ghet för allmänheten minskas.

Rent allmänt vill Djurgårdens Hembygdsförening framföra att den biologiska
mångfalden inte får ensidigt avgöra naturreservatets användning. Hänsyn måste också tas
till att området också har andra värden som är minst lika viktiga. Rekreation samt träning
och tavling inom olika idrotter måste också ges minst samma utrymme som idag .

Djurgårdens Hembygdsförening vill också understryka att om man i naturreservat-
bestämmelserna går för långt, finns risk för att marldörvaltare och beslutande
myndigheter avstår från att medverka till att området blir reservat. Detta vore mycket
olyckligt eftersom natureservat är ett bättre skydd mot exploatering av området än lagen
om Nationalstadspark. Men alltför hårda reservatsbestämmelser kan bli det bästas fiende.

Synpunkter på stadsbyggnadskontorets förslag.

A1lmänt
Djurgårdens Hembygdsforening (DHf) har i sitt remissvar till Stadsbyggnadskontoret
inte tagit upp några detaljer utan endast grunddagen för hur föreningen ser på förslaget,
Som en komplettering till remissvaret avges därför nedanstående synpunkter.

Utångspunkten för analys av kontorets förslag måste vara kartan Rekreation bllaga2.3.
På den anges hur området avses användas. Indelningen är som DI-If påpekat i sitt remis-
svar intressant. Men den innebär klara begränsningar i forhållande till hur områdena f.n.
används. Idrottsävling, motion och träning utestängs i förslaget från de traditionella
områdena kring Stora och Lilla Skuggan och förvisas till områden som är betydligt
svårare att utnyttja för dessa verksarnheter. DHf anser att bestämmelserna håir måste
ändras så att området kan utnyttjas som tidigare. DHf förutsätter att studentidrott, som
idag utövas i hela området, kan fortsätta som tidigare. Detta gziller också ridning. Om nya
och strängare restriktioner läggs på ridning finns risk att den verksamheten inte kommer
att kunna utövas annat än i mindre omfattning.

Det är nödvändigt med någon slags kvantifiering av hur reservatsområdet nu används för
som en bakgrund till den framtida användningen. Sannolikt finns data för en sådan analys
tillgängliga hos föreningar och arrangörer.

t

L

-t



L

t

Synpunkter som följer indelningen i förslaget

FÖRSI/,G TILL BESLUT OM NATURRESERVAT

Föreskrifter för naturreservat (sid 10)

Följande förbudsföreskrifter under resp rubrik ifrågasätter DHf :

A Föreskrifter med stöd av 8§ NVL angående markägares och sakägares rätt att förfosa
över fasti gheten inom naturreservatet.
Utöver foreskrifter och fcirbud i lagar och författningar är det förbjudet att :

3 anlägga idrottsplats eller golfbana
Detta kan tolkas som att den planerade triiningsplanen på Fisksjöäng inte kan komma till.
Punkten måste kompletteras med att planerad träningsbana kan anläggas på Fisksjöiing
och ev nya vid Universitetets, KTH:s och GIH:s områden.

I l,l2,l3 innehåller uppgifter om gaiiring,avverkning och skogsplantering.
Tillsammans med föreskrifterna i skötselplanen kan detta i stort sett rnnebära att en död
hand lägges över området. Genomförs detta finns stor risk för att de misstag som gjordes
när nationalparken Angsö inrättades i början på 1900-talet även görs här.Området kan bli
otillgängligt och ogästvänligt. Angsö har som bekant till stora kostnader senare måst
rekonstrueras.
Det talas i förslaget mycket om jaktparkstiden.Men med dessa föreskrifter finns risk för
att resterna av även det landskapet helt utplånas.

14 starta och landa med luftfarkost
Om denna foreskrift också innefattar luftballong borde den ändras så att upp- och
nedstigning med luftballong medges, Dema tysta typ av luftfarkost är ett inslag som väl
passar in i området. Den ger också möjlighet att från låg höjd håIl studera området.

15 ridning
Det framgår inte av förslaget
ridning.DFlf anser att ridning
ske i ordnade former.

om inskränkningar skall läggas på nuvarande regler för
är ett trevligt inslag i Djurgårdsnaturen men ridningen måste

Bilaga I Förslas till eräns för naturreservatet Norra Djurgården

På vissa ställen kan gränserna för naturreservatet vara svåra att uppfatta för allmänheten.
Kilen mellan tennistiallarna och Allmänna BB bör tas bort. Det måste också betraktas som
meningslöst att låta KTH Maskinteknik utgöra en isolerad Ö i reservatet. Gränsen bör
dras norr om .

SKÖTSELPLAN FOR NATURRESERVATET NORRA DJURGÅRDEN

I Allmän beskrivning
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5 Befi ntliga fcirhållanden



5.3.2.Områdets besökare,
Här saknas den för en planering så viktiga kvantifieringen av den nuvarande använd-
ningen.
En analys borde göras av hur allmänheten, i området verkande föreningar och olika

verksamheter ser på den framtida användningen av området? Utan en sådan kan hela
naturreservatsiddri bli meningslös på grund av icke förutsedda eventuella konfrontationer,
som kan uppstå emellan olikä intressegrupper.Risk finns också att området kommer att
kräva en dyibar bevakning för att ftireskrifterna skall kunna upprätthållas.
I målgrupfsanalysen angei att Målgrupps fritid syfte primärt iir att få naturupplevelse-
DHf irofatt minit lika viktigt för målgruppen iir att få motion.

II Plandel

6 Skötsel av mark och vatten

6.2 Riktlinjer och åtgarder avseende naturvärde.
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Denna punkt ihopkopplad med Föreskifterna ger intryck av ytterst hårda restriktioner för
områdets anvandändä vilket här tidigare påtalats. Det sägs också att ytterligare detaljerade
skötselanvisningar skall upprättas. Här finns risk för att allmänhetens användning av

området ytterli gare inskränkes.
Det angei att sjöar och våtmarker skall restaureras och nyanlägga-s. Det borde framgåvar
nyanläggning ikall göras. Bilaga 2.1 beskriver vattenområdena på 1690-talet (formod-
ligen enligt ienovation giord av E Strom 1779 pä grundval av E.Bratts kartaftän l9%).
Sänare kartor visar att i 5-orjan av 1800-tal et var sjösystemet ungefär lika stort. DFIf anser

det vara mindre lämpligt att restaurera detta sjösystem och göra så stora ingrepp i det
nuvarande landskapet.

7 Anläggningar och aktiviteter.

7 .2.6. S tcirningar/slitage

'Då det gäller tävlingar bör dessa i största möjliga mån inte förläggas till Norra
Djurgården

Större &ivlingar har genomförts under hela detta sekel på NorraDjurgå1den . Att nu
utestänga deär från dmrådet strider mot en lång tradition. Den ekologiska störningen torde
vara försumbar och får tålas.
DHf anser att denna verksamhet måste kunna få fortsätta.
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t 7.3.5.Information

Denna indelning bedömer DHf som intressant' Men den får inte innebära att dettaär
riktlinjer för områdets användning.Se vidare nedan.

7.3.6.Störning/Slitage
Kanalisering av olika aktiviteter

Det som anges här innebär en mycket kraftig inskränkning i hur området används i dug'

Det innebäätt ttora delar och då speciellt området kring Stora Skuggan helt avstängs för
motion, träning och tävling. Detta är ett klassiskt område för dessa verksamheter.
DHf motsätterlig på det bes&imdaste dessa inskränkningar och anser att naturreservatel
skall få användas av dess besökare på samma sätt som tidigare.
Om inskriinkningarna ändå genomfbrs uppstår ett behov av att kontrollera att föreskrifter-
na efterfciljs. Delta medfcir dryga kostnader för övervakning.
God belysäing skall finnas pa 6'it- och cykelvägar och vägai som leder till byggnader' En
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viktig tillgång för områdets motionerande allmänhet är elljusspåren, som bör vara kvar
Mycket kan i övrigt göras för att förbättra belysningsanläggningar.

Djurgården den?i december 1995

1O Behov av utredning
DHf anser att när utredningar skall göras, skall i området boende och verksamma bli
informerade så att de kan bidrag med synpunkter. Aven DHf btir få denna information.
Även hiir vill DHf uttala att föreningen ifrågasätter det liimpliga i en utökning av
sjösystem och våtmarker.
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ordförande

Margareta Cramdr
styrelseledamot

Torbjörn Vogt
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