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Uppdrag tiIl Länsstyrelsen i Stockholns län i
riåga än skydd, förvaltning, vård och ekötse} av
Nationalstaäsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården

L

åIlnänaa utgåagsPunlter

Riksdagen har den 7 deeember 1'994 genom ändring i
lagen lwezz12l om hushållning med naturresurser
n.i. irirOrt ett skydd för nationalstadsparker i
naturresurslagens särskilda hushållningsbestän-
melser för vissa områden i landet. (proP.
Ls94/9523, bet. 1994 /95zBoU5, rskr. L9?!/95252,
SFS Lgg4: 1615) . Ulriicsdal-Haga-Brunnsviken-Djur-
gården blir landets första nationalstadspark'
önråaets yttre avgränsning läggs fast i förarbe-
tena ti1l-1agen. Änaringen ger områdets natur-
och kulturväiden ett sarnlat och långsiktigt
skydd.. Kommunernas planering och nyndigheternas
piSvning av markanvåndningsfrågor -k"T därigenon
irigå itått "tt i lag fastslågen värdering av natio-
naistadsparkens nätya'atse äch en tydlig rnålsätt-
ning för skyddet av dess värden-

Markanvändningen på Norra och Södra Djurgården
har tidigare Uetranatats bL-a- i propositionerna
lg92/93ziz Ny organS.sation för förvaltning av
statens fastigheter och lokaler m.m. (bet'
L992/93tFiUg, rskr. 1992193:L23) samt
iggr'/94286 rinansiering av vissa väginvesteringar
i Stockholns län n.ro. (bet- 1993 /94t1u24, rslr'
L9g3/942247). I prop - Lg92/93237 anförs i fräga
on ojurgårdsnarkens framtida användning att upp-
låteisei bör komma ifråga endast för de befint-
figa utbildnings- och kulturinstitutionernas be-
hov och utveciiing. Enligt prop. 1993 /94286 rnåste
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särskild hänsyn tas tiIl onrådet Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården vid val av lokalisering
och utforrnni.ng av Norra Länkens olika delar för
att tillgodose onrådets natur- och kulturvärden,
för att [egränsa buIler och andra emissioner samt
för att inte störa stadsbilden. Riksdagen anslöt
sig till regeringens bedönningar.

Nationalstadsparken U1riksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården är ett riksintresse son har stor be-
tyaefse för det nationella kulturarvet, för
stockholmsregionens ekologi och för nänniskornas
rekreation. önråaets natur och de kulturhisto-
riska värdena har väckt internationell upprnärk-
samlret. År 1998 är Stockholm Europas kulturhurmd-
stad, och skall då för besökarna visa upp speci-
elIa aspekter av stadens, regionens och- landets
kultur. Det är mot denna bakgrund naturligt att
nationalstadsparkens rnöjligheter att utgöra en-
,i}<tig a"f i lulturhuvuästadsprojektet tas tiII
vara i arbetet med att skydda och utveckla natio-
nalstadsparken.

Delat antvar

Staten, konmunerna och fastighetsförvaltarna har
ått g"t"nsamt ansvar för förvaltning, vård och
utveåkling av nationalstadsparkens natur- och
kulturväråen. Ansvaret för beslut enligt de lagar
som är knutna tiIl naturresurslagen är delat mel-
lan stat och kommun. Det operativa ansvaret
och ansvaret för den onedeibara vården och tiIl-
synen av de till nationalstadspark?1 hörande
blggnaderna, parkerna och naturområdena utövas av
f ast ighets f örvaltarna -

Staten är dominerande markägare och fastighets-
förvaltare men även Stockholms och Solna kommuner
agår och förvaltar stora markouråden' En stor del
ai statens mark disponeras av H M Konungen med
ätalrrarrärämbetet särn förvaltande organisation
och Djurgårdsförvaltningen och Ulriksdals slotts-
förvaitning son verkställande organ' Statens fas-
ii!u"tt',rer[ företräder statens intressen och har

"ii, ot=lar för kulturinstitutioner och, i samar-
Uåt" ued ståthålIaränbetet,'för de kungliga slot-
Len xaga och Ulriksdal- Verket skall enligt sin
instrutition förvalta fastighetsbeståndet inom
sitt verksamhetsornråde på ätt satt som långsif-
Iigt tir tirr vara, våräar och utvecklar fastig-
hef,ernas värden. Akademiska Hus i Stocl<ttolm AB

iårruftar på uppdrag av statens fastighetsverk då
fasticrhetei soi-anvånds för högre utbildning och
forskåing. Även Kung1 Vetenskapsakademien, Vlsa-
rtån"t, Statens järnvägar och Vägverket m' fl'
förvaltar mark inom nationalstadsparken'
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NationalstadsParkeus skYdd

Bestämmelserna i naturresurslagen om skydd för
nationalstadsparkens natur- och kulturvärden
överensstämmer med måIen i det av Solna och
Stockholms kommuner år 1993 antagna programmet
för planering av området Ulriksdal-Haga-
grunirsviXen-öjurgården- Program'net bör i huvudsak
kunna utgöra utgångspunkt för ett närmare plane-
rings- oån åtgaidsårtete, som även bör onfatta
orråd"tt övergripande förvaltnings- och utveck-
lingsfrågor. Öe åtgäraer som komrnunerna planerar
att vidtä tAr att iittgodose lagskyddets syfte
avser bI.a. upprättandå av rättsverkande planer
ånIiqt plan- ääfr rygglagen, Eedverkan till beslut
om naturreservat e-niigt-naiurvårdslagen, till
beslut om byggnadsminnesförklaring för vissa
ilia"triljöäi-enligt kulturrninneslagen och beslut
ä"iigt niiiöskyddsl,agen i frågor om b1'a' bulIer
och utsläpp ti1l luft och vatten.

Vid remissbehandlingen inför ändringen i natur-
resurslagen uttryckte många instanser oro inför
hoten mot områdels natur- och kulturvärden från
äå-=t"iskaligi projekt som då var kända och från
iiarirt*ningån ia å" leder son berör onrådet'
Flera renisåinstanser franhöl1 även att natur-
och kulturvärdena har varierande tyngd i olika
ååiui iv ornrådet. iiven regeringen fann att natio-
nalstadsparken genom sitt-geogiafiska läge, sin
historia och sina särskilda värden inrymmer Pro-
blem som genom sin komplexitet gör^det svårt att
samordna iarkanvändningsfrågorna på ett sätt som

åi nårru.rt i ett rångiixtigt perspektiv'

För att uppnå ett tillfredsställande skydd not
å*pråit"tii'tg och fragrnentarisering av det histo-
riiXa landsi,apet inon nationalstadsparken samt'
itir--åt[ 5=t.aiorr. en ändamålsenlig vård och ut-
veckling av nationalst:adsparkens olika delar bör
en samvärkan komma tiII ståna mellan berörda in-
tressenter. Samarbetet bör leda fram till pril:
åip"r rör skyåä, förvaltningr- vård o"tt,utveckling
av parkens nätu;:-, kultur: öch rekreationsvärde1'
rn lia=plan med prioriteringsor$ning bör upprät-
tas för de åtgärder som avses vidtas'

Son stöd för tilIänpningen av speciallagstift-- -

"i"gå" bör Stockholis oöh solna kommuner utveckla
;ilå översiktsplaner. r planerna bör de delar av
nå[io""rstadspärken sotit årart skyddas som park-
Iand.skap elIei naturmark avgränsäs närmare likson
äa zotei inom nationalstadsparken soro prägIas av
bebyggelse eller anläggningar.
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lfationalstadsparkeas vård ocb utveckling

Det historiska landskapet inom nationalstads-
parken tål inte ytterligare ingrepp i^parkland-
äXap eller naturnitjO. fnsatser för vård och ut-
vecfling bör inriktas på att förstärka och ut-
veckla ået historiska landskapets natur-, kultur-
och rekreationsvärden och att värna den biolo-
giska nångfalden. Det kan t.ex. gälIa restaure-
iing av historiska parker, uPPrustning-av kultur-
hisforiskt värdeful1a byggnader och anläggningar,
åtgärder för vård av skogsmark, öppen nark, in-
tafta skogsbryn och ganJ-ä ekar- Andra åtgärder
kan vara iestäurerinä av sargade naturområden och
förstärkning av svagå biologiska spridnings-
Iänkar. Uöjligheterna att kunna erbjuda parkens
besökare piogianverksamheter som.på ett pedago-
giskt sätl fianjar mötet med nationalstadsparkens
f,i=d"ri", natur och kultur bör förbättras. Frågor
orn idrottens, den högre utbildningens och forsk-
ningrens nöjlighet atL utvecklas bör särskilt upP-
märksam.mas.

Det är Iänpligt att ansvariga organ för förvalt-
ningen av ätitla delar av nationalstadsparken även
i förtsättningen behålIer det direkta ansvaret
för förvaltning och skötse1 av sin de1 av det
samlade ornråaet. Det splittrade markägandet stäl-
ler docl< krav på sanordning av arbetet med för-
valtningsfrågoi inoro onrådet. Planer och hand-
lingspr6gram för förvaltning, v{rd och- utveckling
av ialioialstadsparken bör därför utarbetas i ett
brett samarbete rnellan berörda instanser'

uppdrag åt LäasstYrelaeu

Det ankomner på tänsstyrelsen i Stockholms Iän
att genon saniåd med berörda fastig.hetsförvalt-
are, myndigheter och kommuner se till att det
samarbete som-fåfrOr= inon rrutionalstadsparken får
iårpfig. former. Samarbetet bör leda tilI Pr-al:
.ipät iör skydd, förvaltnln9, vård.9"h-utveckling
av'nationalsladsparken och dess olika delar' Ar-
betet bör syfta Liff att ge långsiktiga effekter
som stärker det historiskå ,landskaPets natur- och
kulturvärden och allmänhete'ns nöjligheter att få
de1 av dessa värden. Företrädare för de ideella
itiietingar m.m. som verkar inom nationalstads-
piixä" 6at r"iedas ti11fätte att följa arbetet i
iårprig utsträckning. sarnråd bör ske med Riksan-
tikvarieänbetet och Statens naturvårdsverk'

Länsstyrelsen i stockholms län skaIl med utgångs-
;ilit-i-tix=aagens besrut och i samråd med berör-
ä" fastighetsfårvaltare, myndigheter och ko'nmu-

"..,-uivåcrra 
länpliga forner för samverkan i

;;åå.;-o, =ryaa, 
'rtiriartnilg, 

-'it9 och utveckling
av iationalsladsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djur|åraen. Länsstyrelsen skall
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senast den 1 februari 1996 återkomma till
regeringen med redovisning av arbetslä9et, i1-
riitninö av fortsatt arbete och eventuella för-
slag son regeringen bör ta stäI1ning tiIl.

På regeringens vägnar

,il{w
Sten erdenius
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Kopia till:
ståthå11aränbetet
statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Kommun ikat ionsdepartementet
Finansdepartementet
Utb i ldningsdeparternentet
Kulturdeparteruentet
Civildepartementet
Försvarsmakten
Banverket
Sjöfartsverket
Statens järnvägar
Vägverket
Statens fastighetsverk
Kungl. Tekniska högskolan
Stockholms universitet
Kung}. Vetenskapsakademien
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieänbetet och statens historiska
museer
§tatens konstmuseer
Stiftelsen Skansen
Affärsverket Svenska Kraftnät
Boverket
Danderyds kornmun
Lidingö kommun
Nacka konmun
Sollentuna koromun
Solna konmun
Stockholms kommun
Stockholns 1äns landstinqr
Statens naturvårdsverk
Akadeniska Hus i Stockholm AB
Bergianska stiftelsen
Friluftsfrärnj andets Riksorganisation
Förbundet för EkoParken
Haga-Brunnsvikens vänner
Konnitt6n för Gustavianska parken
Naturskydds f öreni.ngen
Nobelstiftelsen
Projekt Ekoparken WWF

Stiftelsen Stockholms läns Duseum
Stiftelsen VetenskaPsstaden
Stockholm - EuroPas Kulturhilnrdstad 1998
Stockholns idrottsförbund
Stockholns Iäns HenbYgdsförbund
Svenska Kommunförbundet
Vasakronan
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