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Städernas grönområden

Inledning
ärlden urbaniseras snabbt, och staden som livsmiljö för människan är en fråga i fokus. Kan en nationalstadspark visa
vägen mot en hållbar utveckling av staden? Vad kan vi lära oss av de finska och svenska experimenten?
I nationalstadsparker i Finland och Sverige prövas nya sätt att skydda och utveckla områden som är värdefulla med tanke
på natur, kultur och rekreation. De två länderna har prövat olika modeller för sina tätortsnära landskap, och flera forskningsprojekt har kopplats till nationalstadsparkerna. Vilka styrkor och svagheter har de olika modellerna? Vilka nya perspektiv
och möjligheter finns det för planering och förvaltning av tätortsnära grönområden?
Konferensen handlar inte bara om biotoper och biologisk mångfald, utan också om sociotoper och planering i dialog
med brukarna. Hur hanteras intressekonflikter i en stad där exploateringstrycket är hårt?
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Stadsbefolkningen växer över hela världen – forskningen följer i spåren
Professor Lisa Sennerby Forsse, Formas
akten i urbaniseringen har ökat och även små och medelstora städer växer.Trenden är densamma över hela världen.
Parker och grönområden kan vara den enda natur som många människor kommer i kontakt med och blir allt viktigare
inslag i den urbana miljön.
Tätortsnära grönområden är ett viktigt forskningsområde. Områdena kan utgöra experimentområden för att pröva
hur hållbarhetens tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociokulturella – kan fungera tillsammans.
Denna konferens har lagt tyngdpunkten på Nationalstadsparken i Stockholm just för att så mycket kunskap från forskning
och praktik finns att hämta och dra lärdom av.
Forskningsresultaten har ett internationellt intresse även om tillämpningen är beroende av kulturella och naturgivna
förutsättningar i olika länder.Vid dagens konferens jämförs erfarenheterna från Finland och Sverige där samma önskan om
en helhetssyn på landskapets värden lett till olika koncept för skydd. Sett från den enskilda människans perspektiv går natur,
kultur och friluftsvärden oftast inte att skilja åt utan upplevs som en helhet. På samma sätt måste forskningen förmå att
tackla helheter och samband.
I tätortsnära lägen finns oftast många olika anspråk på marken som alla kan ha sitt berättigande beroende på vilket
perspektivet är. Ofta är det ingen framkomlig lösning att ensidigt prioritera ett av intressena. Samutnyttjande och samförvaltning är nödvändiga utgångspunkter. Forskningen kan här fungera som brobyggare genom att ta fram nya underlag, ge
nya perspektiv och bilder av hur landskapets värden kan beskrivas, värderas, kommuniceras och ge exempel på hur motsättningar kan överbryggas. Samtidigt behövs också ytterligare kunskaper och djupgående forskning om enskilda delar och
komponenter. Mycket av den ekologiska forskningen har tidigare inriktats på jungfruliga och opåverkade områden och forskningen om urban ekologi är fortfarande relativt ny.
Att överskrida gränser och hitta nya synsätt är utmaningar för såväl forskning som praktik:
• geografiskt (globalt-regionalt-lokalt-detaljnivå), samband mellan stad och land
• i tiden – landskapet är inte statiskt utan i ständig förändring
• administrativt (samarbete över förvaltningsgränserna och mellan markägare och organisationer)
• medborgarinflytande och planeringsdemokrati, där även svårfångade värden tas in
• genom ämnesövergripande forskning – systemsyn där hållbarhetens olika dimensioner och människors livsmiljö studeras
• genom samverkan mellan forskning-praktik
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Parentation över Katarina ”Nina” Löfvenhaft
Professor Margareta Ihse, Stockholms universitet
et är med sorg och bestörtning vi har tagit emot budet från Sydafrika att Katarina Löfvenhaft har avlidit, 39 år
gammal. Hon dog hastigt, efter en kort tids hjärtproblem.
Vissa händelser i livet får vardagen att stanna upp. Ninas bortgång är en sådan händelse, – för mig och för många som
är här. Vi har mött Nina på olika sätt. Alla hade på olika sätt en relation till Nina. För några var hon okänd, för andra var hon
ett namn på rapporter om grönområden och biologiskt värdefulla områden i Stockholm. För mig och många med mig,
både på universitet och i Stadsbyggnadskontoret, var hon en nära vän och arbetskamrat, som vi jobbat mycket och intensivt med. Alla bär på sitt sätt, var och en, sin bit av Nina med sig. Hennes oväntade bortgång väcker tankar, tankar om Nina,
och tankar om oss själva, vårt eget förhållande till liv och död. Svåra tankar, som är än svårare att formulera i ord. Det är
svårt när en äldre eller jämnårig person går bort, än svårare när en ung människa, mitt i livet, i början av en lovande
forskarkarriär, dör ifrån oss. Orden räcker inte till för det vi känner, vi hittar inte de ovana orden.
Nina ingick i en av de första grupperna av bio-geovetare (1985–1988) som gick på den relativt nyinrättade linjen på
Stockholms universitet där vi utbildade naturintresserade personer mot natur- och miljövårdsuppgifter på länsstyrelse och
kommuner. Här fick hon mycket av den kunskap hon tog med sig ut till Stockholms stad som ekolog- på den tid när det
inte var så vanligt med ekologer i kommunerna. Hon var på så sätt bland de första, som hade med sig ideer – och inte
minst verktyg, om hur ekologi och naturvård, i ett helhetsperspektiv måste ingå i planering också i urbana områden. Jag
mötte Nina under denna tid, och hon blev som jag, fascinerad över flygbilderna och deras möjligheter, som verktyg vid planering och övervakning. Den fascinationen har vi sedan dess delat. Det ledde till, att hon först gjorde flera karteringsarbeten som projektassistent. Hon var en duktig tolkare, noggrann, med sinne för detaljer, uthållig och ambitiös. Efter ett antal
år på stadsbyggnadskontoret, kom hon tillbaks som doktorand till Naturgeografiska institutionen i mitten av 1990-talet.
Hon hade sett behovet av ekologiskt inriktade planeringsunderlag och känt sig frustrerade över att få så lite gehör, att det
saknades kunskap och att det som fanns inte användes.
Så, typiskt Nina, hon gjorde något åt det hon tyckte var fel. Hon kom tillbaks till institutionen, och disputerade 2002 på
en avhandling om ”Spatial and temporal perspectives on biodiversity for physical planning, Examples from urban
Stockholm”.
Nina var en speciell person. Hon var fokuserad och målmedveten, orädd och rakryggad. Hon var nyfiken, med ett
intresse utöver det vanliga. Men det var inte långt mellan djupaste förtvivlan och stor framtidstro, mellan bristande självförtroende och fantastisk självtillit. Hon såg problem, men också möjligheterna och lösningarna Det har varit så stimulerande
att för mig som handledare få följa hennes utveckling, från den osäkra studenten till en färdig doktor, en lovande forskare.
Jag var- och är så stolt över henne och det hon gjort.
Hon såg många gånger det som andra inte såg. Hon såg samband mellan det globala och lokala. Hon gjorde något åt
det, lokalt. Hon gav genom sin forskning planerare verktyg och metoder att ta med biodiversiteten in i staden. Hon byggde
broar mellan forskare och praktiker. Hon fortsatte som brobyggare i sitt arbete i Sydafrika, med att arbeta för att involvera
det vanliga folket, genom ”participatory planning”, och visade att naturvård och demokrati går hand i hand.
Nina hade oerhört högt ställda krav på sig själv, och med nyfikenhet och stor pliktkänsla genomförde hon det hon hade
planerat. Det var många gånger svårt för henne, men hon satsade en otrolig energi, vann- och växte som människa och
forskare, när hon lyckades lösa dem. Hennes insatser rörande biodiversiteten i staden har varit av avgörande betydelse för
konferensen idag. Hon fick också Kungens miljöpris förra året för sitt arbete, och det underlättade för henne att resa som
post doc. till Afrika, landet hon förälskat sig i. Hon fick förverkliga en dröm, hon dog, full av iver, mitt i sin gärning.
Hennes död är en fruktansvärd tragedi. Jag sörjer henne djupt. Hennes död är en stor förlust för forskningen, men
framförallt för hennes familj och vänner. Hennes arbeten kommer att leva vidare, men hon hade haft så mycket kvar att ge.
Vi kan minnas henne bäst genom att väl förvalta de idéer hon verkat för.
Vi står upp och tänker på Nina under en tyst minut.
Nina skulle idag gett er en del av sina erfarenheter. Jag kan naturligtvis inte ersätta Nina, och jag kan inte heller ge en
rättvisande sammanfattning. Jag skall istället ge er en kort inblick, genom den presentation, som jag med Ninas hjälp och
material, höll för ett år sedan här på KVA, med anledning av att en rektor för ett Kanadensiskt universitet var här för att lära
om oss och Nationalstadsparken.
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Nationalstadsparker
– ideologi, lagstiftning och samförvaltning
Varför står finska städer i kö för att få
en nationalstadspark?
Om det finska nationalstadsparkkonceptet
Överinspektör Jukka-Pekka Flander, Finlands miljöministerium
Den finska tillämpningen av begreppet nationalstadspark lanserades officiellt för första gången av bygglagskommittén i ett
betänkande år 1997 (Kommittébetänkande 1997:16).
Lagparagraferna angående begreppet nationalstadspark
samt inrättandet, skötseln och ned-läggning av parken överfördes nästan direkt från detta betänkande till Markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft i början av år 2000.
Nationalstadsparkkonceptet i Finland är liksom inbakad
inne i den allmänna lagstiftningen, där betonas städernas roll
som initiativgörande organ. Beslutet om inrättandet av en
nationalstadspark fattas av miljöministeriet, det vill säga på
ganska låg nivå. Hos Sverige – så som ni alla vet – ligger
saken annorlunda.
Jag anser, att det är frågan om just den här principiella
skillnaden mellan den svenska och finska lagstiftningen, som
är orsaken till den situationen, att i Finland det verkar stå så
många städer i kö för att få nationalstadsparker. Jag tar här
bara ett exempel från Borgå stad, där utredningen av inrättandet av en nationalstadspark har satts på gång på grund av
ett kommunalt initiativ.
Beredningssituationen i Finland
För tillfället finns det tre nationalstadsparker i Finland. Den
första nationalstadsparken inrättades i Hämeenlinna/Tavastehus den 10 januari.2001. Besluten angående nationalstadsparkerna i Heinola och Pori/Björneborg undertecknades högtidligt i stadsrådets festsal i Smolna den 6 maj.2002.
Flera städer utreder, antingen på eget initiativ eller till följd
av ett fullmäktiginitiativ, möjligheterna och förutsättningarna
för inrättandet av en nationalstadspark. Utredningsarbetet är
oftast en del av en större generalplaneprocess. På basen av
ett principbeslut i stadsstyrelsen eller -fullmäktige har utredningsarbeten pågått flera år mindre eller mera aktivt i
Hanko/Hangö, i Porvoo/ Borgå, i Åbo, i Savonlinna/Nyslott
och Kuopio i södra Finland samt i Kemi i norra Finland.
Utredningsarbeten har nyligen satts igång på basen av ett
principbeslut i stadstyrelsen i Kotka i södra Finland och i
Rovaniemi i Lappland. Utan stadsstyrelsens beslut utreds
ärendet åtminstone i Järvenpää/Träskenda, i Vasa och i
Imatra. Utredningsarbetet har kommit igång också i flera
andra kommuner. I Helsingfors hade man en jättelivlig debatt
i enlighet med förberedelsen av generalplanen för
Helsingfors centrala stadsdelar. Till följd av denna diskussion

inrättades enligt stadens eget beslut mitt i Helsingfors den
s.k. Helsinki-puisto/Helsingfors park, där principerna för
nationalstadsparken förverkligas. Finlands miljöministerium
har med belåtenhet lagt märke till att debatten om nationalstadsparkskonsepten nyligen har hoppat över kommunalgränsen till Vanda stad Det här är ett viktigt steg mot en större gemensam nationalstadspark mellan huvudstadsregionens
kommuner.
I RF för den nya markanvändnings- och bygglagen uppskattades antalet städer, där man kunde tänka sig att inrätta
en nationalstadspark, till 4–5. Miljöministeriet har, på grund
av. städernas, stadsbornas och naturskyddsföreningarnas
överraskande stora intresse, utvärderat situationen på nytt.
Det ser ut att det kunde, förutom de nuvarande tre, inrättas
ytterligen 5–7 nya nationalstadsparker.
Om nationalstadsparkens ideologi
Vi befinner oss i ett nytt årtusende – vi är 2000-talister!
Även våra städer byggs enligt denna tids ideal, realitet, material och teknologi. Typiskt för vår tids stadsbyggande är en
ytterst effektiv markdisposition och tekniska lösningar.
Områden som förut inte var byggbara kan idag med hjälp av
utbyte av jordmassor, isolering, uttorkning och betongpålning
bebyggas väldigt effektivt. Ju mer olämplig marken är, desto
mer måste den ändras innan de ovan jord belägna konstruktionerna kan byggas. Jordbyggnad och betonglockslösningar
är dagens stadsbyggnad. En kutig rygg på terrassen kanske är
den enda ”backen” och en nubbstenskulle i barnens lekpark
den enda ”kullen” i en stadsdel för flera tusen människor.
Målet med nationalstadsparken i Finland är att, som en
motvikt mot den ovan beskrivna staden, bevara ”stadens
födelse- och utvecklingsberättelse”. Berättelsen innehåller å
ena sidan de mest centrala egenskaperna i naturen, de som
har påverkat både stadens födelse och utveckling samt å
andra sidan de kulturella skikt, vilka, mer eller mindre planerat eller helt slumpmässigt, under århundradenas lopp utformats på området.
Dessa skikt avspeglar varje tidsperiods samhälleliga
utvecklingsskeden och immateriella värden. Nationalstadsparken strävar till att bevara den finska stadens fysiska identitet, för vilken en human skala och naturnärhet är kännetecknande.
I många finska städer varvas gamla byggnader, esplanader,
bebyggda stadsparker, folkparker samt områden som blivit
eller lämnats obebyggda med varandra utan klara gränser till
ett harmonisk och personlig stadsutrymme. I själva verket
är det helt onödigt att skilja på natur- och bebyggd miljö,
husgrund och berg. Det är helheten som ger ett värde åt
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området – och då det är fråga om stadens kärnområden – åt
hela stadens identitet.
Varför infördes begreppet nationalstadspark samt bestämmelser angående parken i markanvändnings- och bygglagen?
Intresset för städer och stadsplanering växte kraftigt i
Finland under 1990-talet. År 1994 hölls i Helsingfors kabelfabrik seminariet ”Mot en hållbar stad”, vilket ordnades som
en del av det av miljöministeriet och Finlands arkitektförbund (SAFA) uppstartade projektet ”Ekosamhället”. Över
400 stadsplanerare, som var intresserade av städernas framtid, deltog i seminariet och seminariets framgång var en
överraskning även för arrangörerna. Ännu samma höst tillsatte miljöministeriet en bredbasig arbetsgrupp för att dryfta
stadspolitik. Arbetsgruppen ”Katse kaupunkiin/Blick mot staden" producerade förutom en rapport (Arbetsgruppens
rapport 3, 1995) en utmärkt broschyr ”Kirjoituksia kaupungista/Essäer om staden” (Painatuskeskus OY/Tryckcentralen
AB, 1995), där olika sakkunniga subjektivt betraktar olika
fenomen i staden utifrån sin egen värdevärld. Förtätning,
kompletterande byggnadsverksamhet och eko-effektivitet lyftes fram som centrala termer och dogmer i stadsplaneringen.
De utmaningar som en förtätande planering medför granskades bland annat under de av miljöministeriet arrangerade
diskussionsdagarna år 1997. Man var överens om behovet av
en komplettering av samhällsstrukturen. Men hur skall samhällsstrukturen på ett hållbart sätt förtätas? Ett entydigt svar
på frågan hade man inte då och har fortfarande inte.
Ungefär vid samma tid började man använda sig av datateknik inom planläggning och byggnadsplanering. Detta
påskyndade planering av större projekt, som förverkligades
på en gång, samtidigt som en effektivare presentation och
marknadsföring möjliggjordes. Förvandlingen av hela stadsdelar förverkligades som egna projekt. Arkitekter fick möjlighet att förverkliga projekt som på grund av sin storlek skulle
ha gjort själva Eliel Saarinen avundsjuk. Förebilder för denna
originalitetsjakt hämtades från utlandet, bland annat från
Venedig. Finska exempel på detta torde vara Gräsviken och
Lill-Hoplax i Helsingfors. Endast de stora och ekonomiskt
framgångsrika tillväxtcentrumen väckte intresse. Det moderna och urbana idealet hade ungdomen fått via filmer, television och annan media. De kanske inte nödvändigtvis längre
ville/vill tillbringa veckosluten i sommarstugan utan ville/vill
stanna i stadens pulsslag även under veckosluten. En ny
urban generation med egna behov av frisk luft och inre
utrymmen hade uppstått. Konkurrensen om städernas halvoffentliga utrymmen tilltog.
Genom att införa begreppet nationalstadspark samt
bestämmelser angående parken i markanvändnings- och
bygglagen, ville man gardera sig mot de nya och i viss mån
förutspåbara utmaningar som den växande urbaniseringen
för med sig. Genom denna åtgärd ville man understryka och

lyfta fram till diskussion de speciella värden och den styrka
som är förknippade till finska städer, egenskaper som till följd
av ett enögt förverkligande av en förtätande planering och
”beundran av det stora och urbana” riskerar att bli nertrampade. Samtidigt ville man erbjuda ett attraktivt och konkret
utvecklingsalternativ och ett strategiskt medel för att förverkliga en förtätning av staden på ett helhetsbetonande och
hållbart sätt. Nationalstadsparken var även tänkt som en
belöning åt de städer, som på ett fördomsfritt och långsiktigt
sätt arbetat för den bebyggda kulturmiljön, naturens mångfald samt för bevarandet och skötseln av stadens grönområden och historiska parker. Dessutom ville man ge en möjlighet åt de städer som ligger utanför tillväxtcentra, att med
hjälp av sina egna miljövärden tävla mot det stora, nya och
urbana.
Vilka är förutsättningarna för att anlägga en nationalstadspark och hurudana områden kan höra till parken?
I § 68 i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs:
"För en nationalstadspark kan avsättas områden som i en
plan enligt denna lag har avsatts som park, rekreations- eller
skyddsområde, värdefullt landskapsvårdsområde eller för
någon annan användning som är lämplig med tanke på syftet
med en nationalstadspark.
För en park avsätts i första hand områden som ägs av staten, kommunen eller något annat offentligt samfund. Andra
områden kan avsättas för parken med ägarens samtycke.”
De tekniska kriterierna för bedömningen av en nationalstadspark:
1. Omfattning
Området skall omfatta naturområden som är viktiga med
tanke på stadsnaturens mångfald. Området skall också
omfatta kulturmiljöer och byggnader som är betydelsefulla
när det gäller att förstå landets historia eller stadens egna
utvecklingsskeden. Även parker och grönområden som är
viktiga med tanke på estetik och parkarkitektur skall ingå i
detta område.
2. Dimension och enhetlighet
En nationalstadspark skall omfatta ett tillräckligt stort och
ostört område och vara enhetligt i grönstrukturen så att
stadsborna inom nationalstadsparken kan ta sig från en
stadsdel till en annan.
3. Ekologi och kontinuitet
På området skall det bildas ekologiska korridorer som möjliggör arternas spridning och växelverkan. Området skall
vara enhetligt och vara en naturlig fortsättning på naturområdena eller landsbygden utanför staden.
4. Stadscentrering
Nationalstadsparken är en del av stadsstrukturen och börjar
i stadens centrum eller i dess nära omgivning.
Tillbaka till innehåll

Städernas grönområden

Nationalstadsparker i Sverige
Jan Terstad, ämnesråd, Miljödepartementet
I Sverige har vi hittills endast bildat en nationalstadspark:
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Denna bildades genom riksdagsbeslut år 1995 och parken skyddas direkt i
lagen (miljöbalken 4 kapitlet, 7 §). Nyckelbegrepp i bestämmelsen är ”utan intrång i parklandskap eller naturmiljö” och
”…utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”. Nationalstadsparken inkluderar även
bebyggda och exploaterade områden.
1995 tillsatte regeringen en utredning om fler nationalstadsparker. Utredaren tolkade direktiven som att nationalstadsparker skall utgöra tätortsnära områden, vara i huvudsak oexploaterade, utgöra en sammanflätning av parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer, utgöra unika
historiska landskap, ha stor betydelse för tätortens eller
tätortsregionens ekologi och rekreation samt ha skyddsbehov mot exploatering. Detta kan sammanfattas som att
svenska nationalstadsparker bör vila på tre ben eller tre värden: kulturhistoriska, ekologiska och sociala. Utredaren lämnade förslag om två nya nationalstadsparker: Uppsala
(Uppsalaåsen-Fyrisån) samt Trollhättan (centrala älvrummet), Utredningen gjorde även en genomgång av fem andra
städer samt lämnade en redovisning av kultur- och naturmiljöer i anslutning till ett stort antal större städer.
Vår hittills enda nationalstadspark berördes i regeringens
skrivelse En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173). Där
underströks bland annat behovet av att se närmare på förvaltningen av detta område. Som en uppföljning av detta
lämnade regeringen i nov 2003 ett uppdrag till Länsstyrelsen
i Stockholm om att utarbeta ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av nationalstadsparken.
Programmet bör ange mål, långsiktiga principer och konkreta
riktlinjer för skötsel och utveckling av parken i dess helhet.
Arbetet bör utgå från en helhetssyn. Det historiska landskapet bör ges särskild uppmärksamhet. Uppdraget ska utföras i
samarbete med kommuner, markägare och förvaltare och
efter samråd med andra aktörer.
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Helhetssyn och nya perspektiv på landskapets värden
Helhetsperspektiv på landskapet och
människors hälsa
Högskolelektor Peter Schantz, Idrottshögskolan i Stockholm
”I över ett halvt sekel har jag cyklat, vandrat, strövat på
Djurgården. Här känner jag igen mig som ingen annanstans i
världen. Ändå fanns en tid då Djurgården för mig var jungfrulig mark, lika oupptäckt, lockande och äventyrlig som
Afrika före Livingstone.”
Orden är från Per Wästbergs inledning av texten
”Djurgården i mitt liv”(1). I den beskriver han tre aspekter av
gröna landskap och människors hälsa, nämligen:
• fysisk aktivitet
• naturupplevelse
• känsla av sammanhang
Den senare aspekten nämner han inte vid namn, men man
kan uppfatta att han genom sitt utforskande av dessa marker
erövrat just en känsla av sammanhang.
Det är dessa tre aspekter som jag här kort ska beröra.
Fysisk aktivitet
Nationalstadsparken i Stockholm har bidragit till att placera
frågan om fysisk aktivitet och hälsa i ett större sammanhang,
nämligen hållbar utveckling(2).
Genom detta perspektiv möts olika kravbilder, nämligen
förutsättningarna för:
• hälsa och välbefinnande genom fysisk aktivitet
• en hållbar utveckling
När t.ex. folkhälsopropositionen anger att samhället ska
”utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet hos hela befolkningen.”(3), blir den angelägna följdfrågan: hur ska detta kunna ske i samklang med en hållbar
utveckling?
Alltså: hur skall det samhällsbygge te sig som skapar förutsättningar för och stimulerar till att båda dessa behov uppnås?
Vilka är då behoven i mer konkreta termer? Låt mig först
antyda tre olika exempel på kravbilder vad gäller fysisk aktivitet och hälsa.
1) Rörelse har en direkt verkan på energiomsättningen
och kan därigenom ge utrymme för ett fullgott näringsintag
och samtidigt motverka övervikt och de följdsjukdomar som
följer av det.
2) Risken att få typ II diabetes verkar också minska grad-

vis med ökad fysisk aktivitet, åtminstone när den överskridit
en energiomsättning om 500 kcal/vecka. Men det krävs en
ganska omfattande energiåtgång (3000 kcal/vecka) om vi ska
få en mer påtaglig (40%) reducering av risken(4).
3) Ett annat exempel på dos-respons kurva gäller för
t.ex. blodfetter och kolesterol. Där kan vi se en tröskeleffekt
och noterar en säker påverkan först vid en energiomsättning
om c:a 1800 kcal/vecka. Det motsvarar 28 km av snabb promenad för en person som väger 70 kilo(5).
Den slutsats vi kan dra av detta är att samhället bör utformas så att det stimulerar till en rejäl dos av rörelse.
Kravbilden vad gäller hållbar utveckling ska jag här bara
illustrera med en aspekt som rör ekologisk hållbar utveckling,
nämligen faktor 10 (för ref. se 2). Den står för behovet av att:
Minska naturresursutnyttjandet och miljöbelastningen till 10
procent av dagens nivåer inom en till två generationer.
Utifrån ett medicinskt och ett ekologiskt perspektiv är
det därför angeläget:
• att bevara eller skapa miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet inom hela befolkningen, och
• att dessa miljöer, den fysiska aktiviteten och de behov i
övrigt som är knutna till den genom ett lågt resursutnyttjande bidrar till en ekologisk hållbar utveckling.
Avgörande är därvid att förstå vad som medverkar till
respektive motverkar fysiskt aktiva livsstilar. En enkel modell
anger att detta är beroende av såväl yttre som individberoende faktorer.
yttre faktorer ↔ individberoende faktorer ↔ fysisk aktivitet
Exempel på möjliga yttre faktorer är:
• fysisk miljö
• tillgänglighet
• tidsåtgång
• kostnader
• sociala normer
Exempel på individberoende faktorer är:
• privatekonomi
• fysisk kapacitet
• kunskap
• motivation
• vilja
Internationell forskning börjar nu ge allt fler bilder av hur
denna typ av faktorer påverkar den fysiska aktiviteten. Denna
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forskning kommer, inte helt förvånande, från främst USA och
Australien, länder som plågas påtagligt av fetmaepidemien
och en allt högre förekomst av bl.a. typ II diabetes. Det är slående att flera studier anger att den upplevda skönheten hos
en miljö och tillgängligheten är yttre faktorer som stimulerar
till fysisk aktivitet (se t.ex. 6).
I Sverige har dessa frågor inte studerats systematiskt, men
en del är känt (för ref, se 2).Vi vet t.ex. att svensken gärna är
fysiskt aktiv i gröna miljöer som vi helst vill ha på gångavstånd. Så anger t.ex. 2/3 av dagens svenskar att ”Jag vill ut i
naturen för att motionera och hålla kroppen i trim”. Och i
studier där människor fått ange fritidsaktiviteter som de uppfattar som särskilt viktiga för deras hälsa placeras ”naturbaserade aktiviteter” såsom friluftsliv högst.
När det gäller det gröna områdets kvalitéer menar 2/3 av
svenskarna att ”Jag har behov av att uppleva något som inte
skapats av människor och är därför gärna ute i naturen.”
Vidare, drygt 70 procent av oss nutida svenskar instämmer i
följande: ”Vistelse i naturen ger mig kontakt med tillvarons
sammanhang, och därför är jag gärna ute i naturen”.
Den höga värderingen av naturen som yttre faktor syns
också i det faktum att stadsbor menar att kommunerna i
deras fritidssatsningar bör ge högsta prioritet åt natur, sjöar,
strövområden och parker.
Naturupplevelse
Varför är då det gröna så lockande? Jo, kanske beror det på
att upplevelsen av gröna miljöer bidrar till:
• ett positivt emotionellt tillstånd
• minskar rädslan hos stressade individer
• kan blockera eller minska stressande tankar
• gynnar återhämtningen från ängslan eller stress
Det är en stor mängd psykologisk forskning som har visat på
detta (för ref. se 7). Men flera av dessa effekter kan man
också erhålla av fysisk aktivitet. Den amerikanske forskaren
Roger Ulrich har uppmärksammat denna möjlighet och i sin
forskning isolerat effekten av naturupplevelsen. Han har därigenom kunnat visa att upplevelsen av natur i sig ger denna
typ av effekter, medan urbana miljöer utan gröna inslag motverkar desamma, och det gäller oavsett om de är belastade
av trafik eller ej(8).
Känsla av sammanhang
Den tredje aspekten av hälsa och gröna miljöer berör
begreppet ”Känsla av sammanhang”. Det är ett resultat av
den medicinske sociologen Aron Antonovskys forskning om
vad det är som utmärker individer som inte blir sjuka(9).
Tiden tillåter inte en djupdykning i detta perspektiv, men
jag vill ända nämna det då jag kan uppfatta en stor utvecklingspotential inom detta område.

Här finns en koppling till de berättelser om de gröna
landskapen som t.ex. kulturmiljövården skulle kunna bidra
med. Då har vi kommit in på de gröna landskapen som
pedagogiska rum, och jag hoppas att vi innan dagen är slut
kan återkomma till det.
Sammanfattningsvis: de tätortsnära grönområdena är så
värdefulla därför att de:
• Är tillgängliga för allmänheten hela dygnet, året runt och
utan kostnad.
• Stimulerar många människor av båda könen och i olika åldrar till fysisk aktivitet.
• Har goda möjligheter att bidra till både psykisk och fysisk
hälsa.
• Bidrar med ekosystemtjänster.
• Kan nyttjas med ingen eller minimal miljöpåverkan genom
att de lätt kan nås till fots, per cykel eller med kollektivtrafik.
• Kräver lite energi för skötseln.
• Kräver förvaltning som kostar relativt lite.
I ett perspektiv av folkhälsa och hållbar utveckling är det
emellertid viktigt att inte bara säkra tätortsnära grönområden, utan också att genom en aktiv förvaltning utveckla deras
kvalitéer (se t.ex. 10).
Vi ska avsluta med att på sajten www.nationalstadsparken.se se hur medborgare, tillsammans med landskapsarkitekt Sture Koinberg, har illustrerat hur en aktiv förvaltning
skulle kunna te sig för området mellan Vetenskapsakademien
och Bergianska trädgården(11). Bedöm själva om deras förslag
till omgestaltning skulle medverka till er lust till rörelse i detta
gröna landskap.
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Värdera och kommunicera kulturvärden i planeringsprocessen
Universitetsadjunkt Katri Lisitzin, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, SLU
Nationalstadsparken, ”kungens och folkets park”, innehåller
både expertens och allmänhetens berättelse. Världsarvskonventionen och Europeiska Landskapskonventionen visar
på två olika förhållningssätt till hantering av kulturvärden.
Dessa berättelser, värderingar, ligger till grund för både
intresse och behov. Det är svårt att förmedla det som är värdefullt på ett sätt som användaren förstår.Vad hände mellan
analys och beslut? I komplexa förändringssituationer har processen fått allt större betydelse.Värdebeskrivningarna fungerar här både som ett verktyg i en process och som ett resultat av processen. Nya värden kan identifieras och konsolideras, befintlig kunskap tas tillvara. Nationalstadsparken har
också definierats som ett experiment i hållbar utveckling.
Ingen sektor kan ensam göra anspråk på att ha en helhetssyn
på landskapet – helhetssynen är en bild som växer fram i ett
samtal mellan företrädare för olika kompetensområden, och
därmed får en förankring i beslutsprocessen. Kulturmiljöfrågan har visat sig fungera som en kreativ mötesplats även
för andra strategiska frågor. I Nationalstadsparkens planeringsprocess har vi en möjlighet att forma en ny kontaktyta
mellan experterna och brukarna för ett gemensamt perspektiv för dess utveckling.
Referenser
Kofoed, J, Lisitzin, K, Ljung, M et al. 2003. Kulturmiljöfrågan i
MKB-processen och kompetensbehovet. Rapport. Institutionen för landskapsplanering SLU på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
Kofoed, J, Lisitzin, K, Ljung, M et al. 2002. Att lyfta fram kulturoch naturvärden i planerings- och beslutsprocessen. Kommunikativa aspekter med fokus på samverkan. Institutionen
för landskapsplanering SLU. Förstudie på uppdrag av Vägverket.
Lisitzin K, Blix J. 1996. Kulturmiljöbeskrivningar i planeringsunderlag. Handbok. Riksantikvarieämbetet.
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Biologisk mångfald i Stockholms
nationalstadspark.Verktyg att
integrera mänsklig påverkan på
biotopers resiliens och diversitet i
urban planering
Fil.dr. Katarina Löfvenhaft, postumt, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet och
Stockholms stadsbyggnadskontor
(Professor Margareta Ihse sammanfattade och presenterade Katarina Löfvenhafts forskning på seminariet, och
Fil.dr. Helle Skånes och Margareta Ihse har gjort denna
sammanfattning, institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet)
Trots att den politiska ambitionen i Sverige är att integrera
bevarandet av biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande med urban planering och utveckling går arbetet långsamt,
bl. a. genom bristen på relevanta landskapsdata och metoder
att hantera dessa data i stadsplanering. Huvudsyftet med
Katarina Löfvenhafts forskning var att fylla dessa kunskapsluckor och föreslå lösningar till hur rumsliga ekologiska data
skall inhämtas och analyseras för att med framgång kunna
använda biologisk mångfald operativt i stadens fysiska översiktsplanering. Det angreppssätt hon använde var att skapa
modeller med hjälp av ekologiska och geografiska verktyg
och att utveckla metoder för att visualisera biodiversitetsbegreppet och dess dynamik i tid och rum.
Katarinas planeringsmodell består i korthet av följande 3 steg:
1) anläggande och förankring av ett användarperspektiv,
2) identifiering av metoder och verktyg för att integrera ekologiska data i fysisk översiktsplanering, samt
3) kartläggning av strategiskt valda, och ur biodiversitetssynpunkt kritiska biotoper och deras mönster och samband i
landskapet.
Hon utvecklade metoder för datainsamling genom tolkning av
IRF-känsliga flygbilder och fältstudier speciellt anpassade för
urban planering. Med ekologisk-geografiska metoder
utvecklade hon landskapsanalys i GIS, kopplat till logistisk regressionsanalys. Från sina empiriska data utvecklade hon
modeller, som integrerar både tids- och rumsaspekter för att
biodiversiteten skall kunna hanteras i den fysiska planeringen.
Hennes målbiotoper, som främsta bärare av biologisk mångfald i staden, var våtmarker och spontana ädellövskogssuccessioner med främst gamla ekar. Till dessa biotoper kopplades
viktiga indikatorarter, främst groddjur och vedlevande insekter,
för att visa hur väl ekosystemens funktion och resiliens, dvs
förmågan att buffra förändringar, bibehålls över tiden.
Genom det omfattande projektet ”Biotopkarta över
Stockholm” gav Katarina Löfvenhaft ekologer och planerare
ett av de verktyg att förstå stadens biotopstruktur och dess

ekologiska sammanhang som hon själv saknat en gång som
ekolog på stadsbyggnadskontoret. Denna referensdatabas,
med biotoper och artdata över stora delar av Stockholm,
har avsevärt bidragit till att öka insikten i ekosystemens resiliens. Den har också konkret förbättrat för planerarna att
förstå och förutse hur den pågående biotopförlusten i olika
områden påverkat och påverkar ekosystemens stressnivå
och bedöma vilka konsekvenser detta får. En hypotetisk tröghet i systemen med tidsfördröjning på flera årtionden mellan
en biotopförändring och arters respons kunde bekräftas
inom våtmarkernas ekologiska nätverk. Hon menade att ett
centralt problem med dagens kortsiktiga planering är att den
inte tillräckligt tar hänsyn till landskapets dynamik och denna
viktiga tidsfördröjning. Hennes arbete fram till idag gör inte
anspråk på att ge en komplett lösning som kan appliceras på
alla urbana landskap, men det visar tydligt hur olika discipliner
med sina respektive metoder framgångsrikt kan och bör
kombineras i urban planering utifrån ett dynamiskt landskapsperspektiv. Hon såg vikten av att bygga broar mellan
naturvetenskap och samhällsvetenskap, såväl som mellan
forskare och praktiker och hon var en visionär som såg sambanden mellan det globala och lokala. Hon fortsatte sitt brobyggande som postdoktor vid Potschefstroom campus,
North West University i Sydafrika, genom att arbeta för att
involvera det vanliga folket i planeringsprocessen och hon
visade att naturvård och demokrati går hand i hand.
Katarina Löfvenhaft skulle själv ha presenterat sitt arbete
inom Stockholms nationalstadspark. Hon avled tragiskt och
hastigt, efter en kort tids sjukdom, i Sydafrika den 24 april
2004 endast 39 år gammal. Hennes död är en stor förlust för
forskningen, men framför allt för hennes familj och vänner.
Hennes arbeten kommer att leva vidare, men hon hade haft
så mycket kvar att ge. Vi kan minnas henne bäst genom att
väl förvalta de idéer hon verkat för.
Referenser
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Samförvaltning av ekosystemtjänster

Grönstrukturens urbana framtid

Professor Thomas Elmqvist, Stockholms universitet

– Nya redskap för att planera en värdetätare stad
Doktorand Alexander Ståhle,Arkitekturskolan, KTH

Grönområden i städer producerar ekosystemtjänster av stor
betydelse för människans välbefinnande t.ex. bullerdämpning,
rekreation och kulturvärden. Grönområden bidrar också till
att stadsluft renas ifrån koldioxid, sot och stoftpartiklar och
träd, i synnerhet barrträd, har bättre reningseffekt än gräs
och buskar. I en svensk studie beräknas att ekosystemen i
Stockholms län kan absorbera en koldioxidmängd motsvarande ca 40 procent av koldioxidutsläppen från trafiken i
länet. Stadsnära naturs betydelse för rekreation ökar också
alltmer. Studier av biologisk mångfald i större stadsparker
från andra länder visar att ju mer isolerade parkerna tenderar att bli från omgivande grönområden, desto artfattigare
blir de med tiden – oavsett skyddsform och skötsel! Detta
visar på betydelsen av att aktivt värna och förvalta en parks
omgivande grönområden och att utveckla övergångs- och
buffertzoner för att stärka den biologiska mångfalden.
I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Samförvaltning för att bygga adaptiv kapacitet i urbana landskap försöker forskare från Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) i samarbete med Beijer institutet analysera om
det går att få till stånd en långsiktig förvaltning av Nationalstadsparken genom att också beakta skötsel och förvaltning
av omgivande grönytor. Projektet ingår i FN-programmet,
The Millennium Ecosystem Assessment, och studerar bland
annat sociala och ekologiska funktioner av befintlig markanvändning inom en 20-kilometers radie från Nationalstadsparken. Markanvändningsområdena analyseras utifrån både
kvalitativa och kvantitativa aspekter och inbegriper kolonilotter, golfbanor, kyrkogårdar, skogs- och lantbruk, stadsparker,
naturreservat och villaträdgårdar. Syftet är att försöka hitta
former för så kallad adaptiv samförvaltning av grönstrukturen, där lokala markägare, nyttjare, intressegrupper, forskare
och beslutsfattare ska kunna utbyta erfarenheter och kunskaper för att kunna finna lämpliga vägar och sätt för att stärka förvaltningen av grönstrukturen kring parken med
omnejd.
Mer information
www.ctm.su.se
www.millenniumassessment.org
www.albaeco.com

Stockholm anses vara en av Europas vackraste och mest
attraktiva storstäder. Stadens politiker vill därför att den skall
växa men också att den ska bevaras, vilket ställer stadsplanerarna inför uppgiften: ”Gynna urban tillväxt men upprätthåll
samtidigt stadens karaktär och attraktivitet!”Vad som saknas
idag för att klara detta är ett gränssnitt mellan den kommunala och den lokala plannivån för en konstruktiv dialog mellan aktörer och brukare, särskilt om grönstrukturens värden.
Stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret
har utvecklat nya planeringsredskap för hantering av grönoch friytors värden. En biotopkarta för de ekologiska värdena och sociotopkartan, som tagits fram i dialog med stadsinvånarna, för sociala och kulturella (livs)värdena. I Stockholms
nya parkprogram finns riktlnjer för ”god parktillgång” som
tagits fram via sociotoparbetet, samt med stöd av rekommendationer från EU, Nordiska ministerrådet, Boverket och
Stockholms regionplane- och trafikkontor.
Tillgångsanalyser i planprojekt och MKB kan nu säkra en
god bebyggd miljö på Stockholmarnas villkor. Sociotopkartan
och parkprogrammet har redan använts i flera planprojekt. I
stadsutvecklingsområdet NV Kungsholmen gav en tillgångsanalys stöd för en ny stadsdelspark vid vattnet men samtidigt
exploatering av grönytor längs en motorväg. Flera andra
kommuner har inlett arbete med sociotopkartering, bland
annat Göteborgs park- och naturförvaltning. Det handlar
om att i grunden försöka förstå hur avgörande stadens
struktur är för användningen och därmed utvecklingen av
stadens platser, parker och friytor på sikt.
Alexander Ståhle forskar f.n. på Arkitekturskolan KTH om
tillgänglighetsmått och grönstrukturutveckling. En licentiatavhandling beräknas vara klar till årsskiftet 2004/2005.
Referenser
Sociotophandboken, Sbk rapport 2003:2.
Sociotopkarta för parker och andra friytor i Stockholms
innerstad, Sbk, rapport 2002:2.
Stockholms parkprogram – remissförslag, 2002, Gfk.
Stockholms parkprogram, sociotopkartor och sociotophandboken kan laddas ned från www.stockholm.se
http://www.stockholmcyclo.com/sociotop.htm
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Hur skapa hållbara processer i planering och förvaltning
– exempel från praktiken
Fallet Tavastehus
Jaakko Välimaa, översiktsplaneringschef,
Hämeenlinna/Tavastehus, Finland
Tavastehus stad
– grundad 1639
– 47 000 invånare, centrum i sitt eget ekonomiska område
– 100 km norr från Helsingfors
– Finlands första nationalstadspark grundad 2001
Allmänna synvinklar av nationalstadsparken
– frågan om förtätningsproblemet
– stadens tillväxt till de bruna eller gröna områdena
– beroende av stadens storlek
– bättre lösning än t.ex. det gröna bältet omkring staden
Föreredelse för nationalstadsparken i Tavastehus
– kommunal självstyrelse är den drivande kraften
– riksintresse är också viktigt (landskapsområdena, Natura
2000)
– planering är knutet med översiktsplanering
– positiv politisk vilja är nödvändigt
– öppenhet gentemot medborgarna är grundet på arbete
– förbereda tankegångar från år 1995–96
– planeringsprosess 1997–2000
– miljöministeriets beslut 2001
Parkens innehåll och betydelse
– 750 hektar + vattenområde
– från centrum, via det medeltida slottet till Aulankoparken
– från ansvaret för frågan om gemensamma namnet till enskilda viktiga och värdefulla områden och detaljer
– utvecklingsprojekt (strandlinjen vid järnvägen, Aulankocentrum för information och sysselsättning)
– garanti för invånare att miljövärdena tas om hand
– en fin reklam för hela staden som bra bosättningsmiljö
– mögligheter att utvidga parken senare genom hela staden
Mera information finns på adress:
http://www.hameenlinna.fi/kaupunkipuisto

Nationalstadsparken Ulriksdal-HagaBrunnsviken-Djurgården
Cristina Björn, översiktsplanerare, Stockholms stadsbyggnadskontor
Nationalstadsparken har inspirerat till nya perspektiv på det
historiska landskapets värden. Förhållandet att universitetet
och flera högskolor ligger inom eller intill parken bidrar även
till att kunskapen om området hela tiden ökar. Av särskilt
värde för den planering enligt plan- och bygglagen som
stadsbyggnadsnämnden genom stadsbyggnadskontoret ansvarar för, är de nya modeller som tagits fram för hur stadsbygdens biologiska mångfald, rekreationsvärden m.m. kan
hanteras. Genom Katarina Löfvenhafts pionjärarbete om hur
anspråk från biologisk mångfald kan formuleras för att integreras i stadsbygdens planering har ett helt nytt planeringsanpassat underlag tagits fram. Det bidrar till ett långsiktigt helhetsperspektiv vad gäller den ekologiska infrastrukturen – inom större kärnområden men framför allt inom
spridningszoner där de biologiska värdena behöver utvecklas
tillsammans med bebyggelsen. Nationalstadsparken är det
första tillämpningsområdet i staden. Arbetet har fortsatt för
övriga delar av staden och även fått efterföljare i andra kommuner i regionen. Planeringsmodellen har bidragit till att öka
förståelsen hos planerare för stadsbygdens natur och ekologiska sammanhang.
Inom stadsbyggnadskontoret pågår arbete med en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken.
Denna syftar till att ge vägledning för hur området ska bevaras och utvecklas framöver. Till skillnad från de finska nationalstadsparkerna, där lagskyddet införs först efter att bindande plan tagits fram, kvarstår i Nationalstadsparken att inom
det historiska landskapets helhet precisera olika delområdens
värden och ge vägledning för hur olika anspråk bör hanteras.
Stockholms översiktsplan 1999 redovisar gränserna för
Nationalstadsparken närmare. Den fördjupade översiktsplanen kommer att sätta in Nationalstadsparken i stadens
och regionens planering med ett framtidsperspektiv. Arbetet
samordas med motsvarande arbete i Solna. Det bedrivs även
i samarbete med länsstyrelsens regeringsuppdrag att utarbeta ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av Nationalstadsparken, samt med det arbete med en
skötselplan för hela Nationalstadsparken som Kungl. Djurgårdens Förvaltning har inlett. En översiktsplan enligt planoch bygglagen har fördelen med en reglerad process med
samråd och utställning där organisationer, allmänhet m fl kan
delta, samt slutligen ett politiskt antagandebeslut i kommunfullmäktige. Med andra ord ”PPP” – process, plan och politik.
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Tätortsnära grönområden
– regeringens syn och planerade
åtgärder
Lena Sommestad, Miljöminister
(Talade ordet gäller)
Låt mig börja med att tacka för möjligheten att vara med här
idag. Det är viktigt att vi träffas och utbyta erfarenheter.
Inte minst gläder det mig att dagens seminarium bygger
på en finsk-svensk axel.
Vi har under många år haft ett värdefullt nordiskt samarbete kring både stadsutveckling och naturvård, och det är ett
samarbete som jag hoppas att vi kan utveckla ytterligare.
Samhällsplanering, och stadsutveckling det är ett nyckelområde i politiken. Och ett nyckelområde som kräver betydligt större uppmärksamhet än det får idag, det är min bestämda uppfattning.
För mig är arbetet för goda stadsmiljöer en central miljöfråga, men det är också, i lika hög grad, en del av välfärdspolitiken.
När vi bygger våra städer, då bygger vi framtiden.
Om vi ser tillbaka i historien, kan vi se hur politiken för
samhällsplanering och goda boendemiljöer bar upp det
svenska välfärdsbygget. En monumental satsning på samhällsbyggande i bred mening ackompanjerade Sveriges omvandling från fattigt agrarland till ett modernt industrisamhälle.
Och här fanns en ideologisk tråd, som fortfarande berör.
Framstegen och moderniteten, liksom strävandena efter
jämställdhet och social rättvisa, har under decenniers lopp
kommit till uttryck i stadsplanering och byggande. Och de
värden som stod i centrum för den tidiga välfärdsstaten som
folkhälsa, goda bostäder och välplanerade utemiljöer – är lika
aktuella idag. Det finns ett arv att förvalta och förnya.
Det är extra intressant att diskutera goda stadsmiljöer
här i Stockholm. Utvecklingen i Stockholm har ju stor betydelse för hela landet.
Går det att kombinera ett högt befolkningstryck med en
god bebyggd miljö?
Kan vi skapa hållbara transportlösningar samtidigt som vi
värnar sammanhängande stråk av grönområden?
Kan staden förtätas, och samtidigt erbjuda en god livsmiljö?
Vi står nu inför några år i Sverige där vi måste bygga fler
bostäder, bygga ut infrastrukturen i form av järnvägar och
vägar för att klara vår ekonomiska och sociala utveckling.
Vi är inne i en intensiv fas. Många politiska förslag ligger på
bordet.
Jag tror att flera av er, liksom jag, upplever att den byggboom som ligger framför oss, har skapat ett ökat fokus på
stadsplaneringen och samhällsbyggandet i stort.
Till detta bidrar den diskussion om hållbar utveckling, som

intensifierades i samband med världstoppmötet i Johannesburg, och som nu följs upp med en lång rad olika initiativ, inte
minst internationellt.
Urbanisering och stadsutveckling hör tveklöst till de stora
framtidsfrågorna. I Sverige, liksom i övriga EU-området har
urbaniseringen gått långt.
Ca 85 procent av Sveriges invånare bor i städer och
tätortssamhällen. Det betyder att omkring 7,5 miljoner
svenskar bor och lever sitt liv i en urbant påverkad miljö.
Och ute i världen fortgår processen med ännu större
intensitet. Ungefär hälften av världens ca sex miljarder invånare bor i dag i städer. Inom några decennier kommer det
att öka till bortåt 70 procent.
Inget tyder på att urbaniseringsprocessen kommer att
avstanna, varken globalt eller i vårt land, tvärtom.
Hur arbetar vi politiskt med att främja en god utveckling i
våra tätorter och stadsmiljöer?
Min ambition är att driva stadsmiljöfrågorna på två fronter.
För det första vill jag skapa en tydligare nationell politik
för en hållbar stadsutveckling.
Därför har vi på Miljödepartementet startat ett strategiskt arbete kring en svensk politik för hållbar stadsutveckling,
i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.
Boverket medverkar med viktiga insatser. Bland annat
granskar man hur andra länder i Europa driver stadsutvecklingsfrågor och stadsmiljöfrågor.
Redan om vi går till våra nordiska grannländer, kan vi se
att ambitionen att driva en genomtänkt och sammanhållen
stadspolitik är betydligt större än i Sverige. Vad kan vi lära,
med bibehållen tyngdpunkt på lokalt och regionalt ansvar för
bebyggelseutveckling och fysisk planering?
I vårt svenska arbete har vi många spännande replipunkter i Europa och internationellt. Inom EU pågår flera projekt
med anknytning till hållbar stadsutveckling.
UN-Habitat planerar ett världsomspännande möte kring
urbana utvecklingsfrågor i samband med World Urban
Forum i Barcelona, september 2004.
Den andra fronten i vårt arbete för att främja hållbara
stadsmiljöer har fokus på miljö och tätortsnära natur. Här är
utgångspunkten det miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt : God bebyggd miljö.
Vad säger det femtonde milöjkvalitetsmålet?
Det säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
På regeringens förslag har riksdagen också beslutat om
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ett antal delmål till det nationella miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö. De handlar om många aspekter av vår
stadsmiljö t ex behovet av resurssnåla transporter, minskat
buller och bättre inomhusmiljöer.
Dessutom tar ett av delmålen upp den fråga som står i
fokus för vårt seminarium här idag de tätortsnära grönområdena.
Hur ser regeringen på de tätortsnära grönområdena?
Och vad gör vi, från regeringens sida, för att främja en
god utveckling på det här området?
Låt mig besvara frågorna genom att skissa upp de
utgångspunkter som styr vårt arbete, och de konkreta initiativ som just nu är aktuella.
UTGÅNGSPUNKTER
Politik för goda stadsmiljöer, med tillgång till grönområden
och naturupplevelser, är en viktig del av regeringens övergripande politik för en hållbar samhällsutveckling.
Regeringens politik inom olika områden skall bidra till
målet om en hållbar utveckling, omfattande såväl ekonomiska, sociala (inklusive kulturella) som ekologiska aspekter.
Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling
som möter dagens behov utan att hindra kommande generationers möjligheter. Hållbarhetsperspektivet är vägledande
för regeringens politik inom alla områden.
Den tätortsnära naturen har beröringspunkter med alla
dessa tre dimensioner av hållbar utveckling, även om fokuseringen ligger på den ekologiska dimensionen. Jag vill gärna
påminna om att miljöbalkens portalparagraf lägger fast att en
hållbar utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka
naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.
För ett par veckor sedan lade regeringen fram en övergripande strategi för hållbar utveckling, En svensk strategi för
hållbar utveckling ekonomisk, social och miljömässig. I den
här strategin lyfter vi fram just hållbart samhällsbyggande
som ett av fyra prioriterade områden för regeringens politik
för hållbar utveckling.Vi slår fast att en samlad politik för hållbart samhällsbyggande är en strategisk framtidsfråga. En god
samhällsplanering med en offensiv stadspolitik är av stor
betydelse för att vi ska nå våra miljömål, men också för att vi
ska kunna uppnå grundläggande socialpolitiska och integrationspolitiska mål. I skapande av våra stadsmiljöer lägger vi en
viktig grund för ett gott samhälle för dagens och framtidens
medborgare.
Den bostadsnära naturen illustrerar väldigt väl hur naturvård anknyter inte bara till den ekologiska dimensionen utan
också till den sociala-kulturella dimensionen: vi behöver tillgång till bostadsnära natur; för vårt välbefinnande.
Vi vet genom olika undersökningar att det är den
bostadsnära naturen som flest människor utnyttjar för den
vardagliga och återkommande kontakten med natur- och

kulturlandskapet; för vila, återhämtning, naturupplevelser och
fysisk rörelse.
Regeringen har i flera sammanhang pekat på kopplingen
mellan miljöpolitiken och de folkhälsomål som riksdagen har
lagt fast.
Miljö och hälsa hör ihop. I en tid då psykisk ohälsa,
utbrändhet och sjukskrivningar drabbat hundratusentals
svenskar, är detta något att ta fasta på.
En andra viktig utgångspunkt för regeringens politik för
goda stadsmiljöer är att naturen ska ses som är tillgång för
samhället och alla medborgare, en tillgång att upprätthålla
och utveckla.
Naturvård skall ses som en verksamhet som syftar till att
vidmakthålla och utveckla resurser och positiva värden över
tiden. Detta gäller inte minst den bostadsnära naturen!
En hörnsten är också vikten av god delaktighet, goda dialoger, när naturvårdsåtgärder planeras och genomförs. Den
tätortsnära naturen har ofta sina starkaste förespråkare i de
människor som nyttjar den de vet vad den är värd och vad
den betyder för många människor.
Regeringen har mycket tydligt i sin naturvårdspolitik gjort
klart att den tätortsnära naturens ställning i förhållande till
annan mark- och vattenanvändning måste stärkas. Detta gäller större städer i allmänhet och de tre storstadsregionerna i
synnerhet.
Att med stöd av miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk mångfald är lika angeläget som att reservera mark för
infrastruktur, bostäder och arbetsplatser! Idag ägs en stor
andel av den tätortsnära naturen av det offentliga, i huvudsak
kommunerna. Detta medför rimligen goda förutsättningar
för att uppnå olika mål som stat och kommun kan ha. Jag ser
det som en fördel om även i framtiden en hög andel av den
tätortsnära marken ägs av det allmänna!
Personligen är jag övertygad om att arbetet med tätortsnära natur är av stor strategisk betydelse för naturvården
och miljöpolitiken i stort. Det är ju nära tätorterna som de
flesta människor kommer i kontakt med naturen. Vi måste
satsa där, om vi vill skapa ett samhälle där alla människor har
tillgång till naturen och kan njuta av den.
Vad har regeringen då gjort för att försöka genomföra
intentionerna om att lyfta frågan om den tätortsnära naturens betydelse?
Först vill jag nämna den satsning på lokala och kommunala naturvårdsprojekt som regeringen har sjösatt. Ett av syftena med denna är skydda och utveckla tätortsnära naturområden. Satsningen omfattar totalt 300 miljoner kronor under
tre år, vilket ska matchas av lika mycket från annan finansiering.
Jag hoppas mycket på denna satsning inte minst när det
gäller den tätortsnära naturen och ser fram emot att få ta
del av kreativiteten och engagemanget på lokal nivå!
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Vidare vill jag nämna de mycket värdefulla program för
hur vi kan bevara och utveckla de mest värdefulla tätortsnära områdena i våra tre storstadsregioner, som länsstyrelserna
i Stockholm, Västra Götaland och Malmöhus län arbetat
fram. Dessa program har tagits fram i nära samarbete med
berörda kommuner och andra intressenter, till exempel föreningar.
Regeringen har redan kvitterat redovisningen av dessa
program genom att ge de tre berörda länsstyrelserna i uppdrag att, i samarbete med berörda kommuner, påbörja
genomförandet av programmen. En lägesredovisning ska
lämnas den 30 januari 2006. Detta innebär inte att regeringen har tagit ställning i detalj till de tre programmen för
storstadsnära natur utan endast att regeringen vill att de tre
berörda länsstyrelserna påbörjar ett genomförande i samarbete med kommuner och andra.
Regeringen har i uppdragen uttryckt att vid genomförandet bör de mest storstadsnära områdena uppmärksammas.
Jag ser fram emot att vi i de tre storstadsregionerna nu
tar ett samlat grepp, stat och kommuner gemensamt, på den
bostadsnära naturen på detta sätt!
Alla värdefulla tätortsnära naturområden kan inte skyddas helt från exploatering. Det leder mig till att lyfta fram ett
annat verktyg som är väl så viktigt för att utveckla hållbara
städer; nämligen planeringen av hela stadsmiljön.
Egentligen handlar det ju inte bara om grönområden
utan än mer om en grönstruktur för både människor och
växter och djur.
Jag tror att vi ska ha ungefär samma synsätt på tätorternas grönstruktur som exempelvis infrastrukturen: den måste
hänga ihop. Det är ofta det sammantagna värdet av grönstrukturen som gör den så värdefull!
Jag vill understryka att även gröna områden i form av parker och trädgårdar, liksom vattenytor och vattendrag, har
stor betydelse. Exempelvis koloniträdgårdarna kan vara värdefulla som en länk mellan stad och land. För övrigt borde vi
kanske hellre tala om en grön-blå struktur istället i och med
att vattnet ofta är ett minst lika viktigt inslag som de gröna
ytorna!
Regeringen har understrukit vikten av att det tas fram
kommunala, systematiska sammanställningar som beskriver
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen som ett
underlag för den kommunala, fysiska planeringen.
Delmål 1 under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
handlar just om planeringsunderlag. Det lägger fast att senast
år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggnad grundas
på program och strategier för bl.a. hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras och
utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. Delmålet ska
uppnås till år 2010.
Regeringen har i sin naturvårdsskrivelse bedömt att kommunala naturvårdsprogram är ett av de underlag som kan

behövas för att detta delmål. Om man inte tydligt redovisar
vad som finns av värdefulla tätortsnära områden i underlaget
till planeringen blir det självklart svårt att ta hänsyn till dessa
tillgångar när man planerar!
Här har kommunerna framför allt i städer och större
tätorter – en mycket stor utmaning!
Våra yngsta kommande beslutsfattare och samhällsmedborgare är en viktig grupp som inte uppmärksammats tillräckligt i vår planering.Vikten av att barn har tillgång till natur
nära skolor och daghem är en fråga som jag anser bör uppmärksammas mer. Barn, precis som vuxna, mår bra av att
vara i naturen.
Låt mig gå över till frågan om nationalstadsparken den
befintliga och eventuella nya.
Regeringen har i skrivelsen En samlad naturvårdspolitik
lyft fram frågan om förvaltningen av den befintliga nationalstadsparken. Det handlar om ett stort område med
många markförvaltare och intressenter inblandade och olika
slags värden.
Hur ska natur- och kulturmiljövärden skötas och förvaltas?
Hur bör området marknadsföras och hur skall invånarna i
Storstockholm få god information om detta unika område
alldeles inpå knutarna?
Regeringen har , som ni redan har hört om på förmiddagen, gett ett uppdrag till Länsstyrelsen i uppdrag att till sista
december 2005 utarbeta ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av nationalstadsparken. Detta
uppdrag ska genomföras i samarbete med berörda kommuner, markägare och förvaltare och efter samråd med andra
aktörer som t.ex. föreningar.
Jag ser mycket fram mot denna process och nära samarbete som nu ska komma till stånd. Förhoppningsvis leder
denna fram till en gemensam vision och mål för hur nationalstadsparken bör förvaltas och utvecklas.Vi måste komma
ihåg att det handlar om ett område som är komplicerat och
sammansatt på olika sätt, inte minst när det gäller förvaltningen. Och även om nationalstadsparken är ett riksintresse
så har vi samtidigt att respektera det kommunala självstyret.
Regeringen är öppen för och ser positivt på möjligheten
att tillskapa ytterligare nationalstadsparker.
Jag vill understryka att sådana förslag bör vara väl förankrade lokalt och kommunalt.
Självklart måste områdena också ha sådana värden att de
kvalificerar som nationalstadspark. I avvaktan på eventuella
ytterligare nationalstadsparker kommer vi från regeringens
sida att ägna fortsatt stor uppmärksamhet åt att ta hand om
den nationalstadspark vi faktiskt redan har. Nationalstadsparken är ett unikt inslag i svensk naturvård.
TILL SIST:
Regeringens politik utgår från att människorna i städer och tätorter ska ha tillgång till såväl bostäder, bra kommunikationer
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och infrastruktur som god tillgång till tätortsnära natur och
en grön, levande stadsmiljö.
För att uppnå detta krävs att vi arbetar med det gröna på
samma målmedvetna sätt, och på samma nivå, som vi arbetar
med bostäder och kommunikationer.Vi har ännu en bit kvar
innan vi kan säga att vi är där. Men jag är övertygad om att vi
kommer att nå dit, och jag vill tacka er alla för de insatser ni
gör för levande och grön stadsmiljöer. Tillsammans kan vi
bidra till att naturen, miljön och människors hälsa sätts i fokus
för framtidens stadsbyggande.
Tack!

Kristianstads Vattenrike, med en stad
mitt i det föreslagna biosfärområdet
Sven-Erik Magnusson, Ekomuseum Kristianstads Vattenrike,
Kristianstads kommun
Städernas grönområden kan hanteras med erfarenheter från
många olika arbetsmodeller. Underrubriken för konferensen
i Stockholm den 6 maj 2004 var ”- Vad kan vi lära av nationalstadsparker i Sverige och Finland?”. I Kristianstad arbetar
vi sedan 1989 med begreppet Ekomuseum Kristianstads
Vattenrike och för närvarande arbetar vi med att få
Kristianstads Vattenrike godkänt som ett internationellt biosfärområde enligt UNESCOs krav. Erfarenheterna från arbetet i Kristianstad var utgångspunkten för presentationen i
Stockholm.
Biosfärområden är modellområden där man antar utmaningen att praktiskt visa hur bevarande och hållbar utveckling
kan kombineras. Det finns 440 biosfärområden fördelade på
97 länder i världen (juli 2003). Av dessa finns 175 i Europa
och dessa samarbetar via nätverket EuroMAB som omfattar
30 länder. Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och utses av UNESCO i Paris. I biosfärområden skall tre
funktioner uppfyllas:
• Bevarandefunktionen skall bidra till att bevara landskap,
ekosystem, arter och genetisk mångfald.
• Utvecklingsfunktionen skall främja ekonomisk utveckling
och samhällsutveckling som är socialt och ekologiskt hållbar.
• Stödfunktionen fungerar som hjälp vid demonstrationsprojekt, miljöutbildning och praktik, forskning och miljöövervakning.
De ovan nämnda funktionerna är bra verktyg för att bevara
och utveckla städernas grönområden. Staden Kristianstads
grönområden inklusive vattenområden ingår som ett av 10
temaområden i det föreslagna biosfärområdet. Hela det
föreslagna biosfärområdet omfattar en stor del av kommunen (ca 100 000 ha), med Helgeåns våtmarksområde i
centrum. Mitt i Vattenriket ligger staden Kristianstad, med
drygt 28 000 invånare. Ett stenkast från affärscentrum tar
orörda strandkanter och våtmarker vid med stora naturupplevelser och höga biologiska värden. Även i tätorten Åhus
möts vatten och bebyggelse. Mötet mellan stad och natur
ger stora möjligheter, men ställer också stora krav på planering.
Ett av de grundläggande värdena i våtmarksområdets
nedre 3,5 mil långa flod- och sjöområde är de årliga högoch lågvattenfluktuationerna. Helgeåns naturliga puls med en
genomsnittlig årlig amplitud på ca 1,4 m är mycket värdefull.
Spångade leder, informationsanläggningar, fågeltorn m.m. i
nära anslutning till staden, men ändå ute i våtmarksområdet
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ger allmänheten stora möjligheter att uppleva och förstå
många av våtmarkernas värden. Detta är basen för att kunna
bevara och utveckla de stadsnära gröna och blå naturvärdena. Några av de framtida utmaningarna i detta stadsnära
natur- och kulturlandskap blir att bevara de naturliga vattenståndsvariationerna och dess stränder men ändå planera
och bygga så att extremhögvatten inte översvämmar staden.
Under senare år kan man observera en påtaglig attitydförändring till våtmarkerna runt staden. Numera betraktas
våtmarkerna oftast inte som vattensjuka utan som vattenrika.
Referenser
www.vattenriket.kristianstad.se
www.vattenriket.kristianstad.se/presentation/040506.htm

Årummet Fyrisån
Karin Åkerblom, stadsträdgårdsmästare, Uppsala
Fråga en Uppsalabo vad som kännetecknar hemstaden och
du får svaret Fyrisån och Uppsalaåsen. Ån och åsen nämns
lika självklart som både Pelle Svanslös, Universitetet, Gamla
Uppsala högar, Slottet och Domkyrkan som speciellt och
karaktäristiskt för Uppsala.
Under 1997 uppdrog regeringen åt Uppsala kommun att
redovisa hur man i sin planering avsåg att tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen inom
området Uppsalaåsen- Fyrisån från Gamla Uppsala till Ekoln.
Uppdraget var föranlett av det statliga utredningsförslaget
att göra området till en nationalstadspark.
Ett program för den föreslagna nationalstadsparken togs
fram där en värdebeskrivning av delområden och tydliga avgränsningar redovisades. Lite speciellt för Uppsalaförslaget
var att det föreslagna området gick tvärs genom staden och
berörde såväl den innersta stadskärnan som intilliggande
öppna landskapsrum. Efter åtskilliga turer beslutade Uppsalas
kommunfullmäktige att avvakta med en nationalstadspark i
Uppsala men beslutade samtidigt att lägga en revidering av
programförslaget till Uppsala Nationalstadspark, nu omdöpt
till Uppsala Rikspark (Uppsala Rikspark, Uppsala Kommun
1997) som en grund till den fördjupade Översiktsplanen för
kommunen.
Redan 1993 startade kommunen projektet Årike Fyris.
Åriket kallade vi det landskapsrum som sträcker sig längs
Fyrisån, från Kungsängen till Flottsund. Åriket innefattar såväl
Fyrisån och åsen som intilliggande skog, åker och ängsmark.
Hela området har höga natur- och kulturmiljövärden och är
därför också ett viktigt och uppskattat rekreationsområde
för Uppsalaborna. Projektområdet blir senare en viktig del i
utredningen om den föreslagna nationalstadsparken.
Syftet med projektet var (och är fortfarande) att utifrån
natur- och kulturmiljövårdens intressen ta fram ett underlag
för att bevara, återskapa, utveckla och förklara det här vackra, viktiga och mycket centrala rekreationsområdet. Många
hot fanns mot Åriket när projektet startade, sankängar och
betesmarker höll på att växa igen och nyexploateringar
inom området kunde anas. För att möta hoten visade projektet på områdets möjligheter som rekreationsområde och
gav förslag på en mängd möjliga åtgärder för att på sikt
kunna garantera de höga värdena. Efter en titt i backspegeln
ser vi idag att ett flerårigt tvärfackligt samarbete har givit
frukt. Stora partier av fuktängar hävdas åter med slåtter och
bete. I en nyuppförd ängslada finns en utställning om naturvärden i området, m.m. Allt för att öka områdets rekreativa
värden i syfte att väcka intresse för natur- och kulturvärden
hos besökarna. I takt med att staden förtätas och expanderar kraftigt blir Åriket allt mer centralt för Uppsalaborna. I år,
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2004, har Fritids- och naturkontoret i uppdrag att göra Årike
Fyris till ett kommunalt naturreservat!
Det stadsnära årummet har lyfts fram och byggts om i
olika etapper under en längre tid. Det har varit viktigt att tillgängliggöra årummet för uppsalaborna och skapa många bra
platser och stråk intill vattnet. Bryggor och stensatta kajer har
fått avlösa varandra längs Fyrisån och allmänheten uppskattar det som görs. Ungdomarna är den grupp som utan
tvekan intagit årummets nya platser först av alla. De har fått
den sitt- och mötesplats som de efterfrågat. Bra, centrala
lägen mitt i staden där man kan slå sig ner och ”vara med
genom att titta på”.
Formellt sa Uppsalas kommunfullmäktige nej till inrättandet av en nationalstadspark, men kanske kan man ana att
ständiga arbeten pågår för att lyfta och synliggöra dessa värden.

Referat av debatt och frågestunder
vid konferensen ”Städernas grönområden
– Vad kan vi lära av nationalstadsparker i Sverige och Finland?
Debattledare: Karin Andersson,TV-journalist
Det går att behålla grönytor.
– Det går att göra Stockholm ännu grönare. Även efter
expansiv nyproduktion av bostäder. Det hävdade Stockholms planchef Arne Fredlund i konferensens avslutande
paneldebatt. Beskedet kom som ett svar på frågan om det
går att förena en grön stad med en expanderande tätort.
Fredlund konstaterade att man helst bygger i redan
bebyggda områden ”där det luktar mest, bullrar mest” och
invid transportknutpunkter där trafiken redan fungerar. Ofta
handlar det om att återanvända industriområden. Ibland bygger man i grönområden med ”gröna gator” mellan olika
stadsdelar som resultat.
– Men visst finns det konflikter. Det går inte blunda för,
tillstod Fredlund.
– När det gällde Nationalstadsparken valde Sverige att
innefatta såväl orörda naturområden som exploaterade
områden eftersom vi eftersträvade en helhetssyn. Det finns
idag bra instrument för att skydda vissa värdefulla delar,
sade Fredlund
På tal om omstridda byggnationer i Nationalstadsparken,
som till exempel Fysikcentrum, menade Arne Fredlund att
det hela tiden krävs förändringar och avvägningar. Sådana här
konfliktzoner ger lärdomar, konstaterade han.
Det krävs politisk vilja och fantasi
Magnus Nilsson, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen
i Stockholms län, påpekade att det går att behålla en grön
miljö i en växande stad, men betonade samtidigt att det
förutsätter politisk vilja och fantasi.
– Med rätt styrmedel kan man säkra en kvalitativ livsmiljö,
sade Nilsson och slog ett slag för införsel av trängselavgifter i
trafiken.
– Det här är den enskilt viktigaste naturvårdsåtgärden
som är såväl smart som lönsam, underströk Nilsson, som
framför allt efterlyste fasta spelregler. Det är viktigt att samhället klargör vad som gäller. Naturreservat är idag det tydligaste instrumentet för att skydda vissa miljöer. Nationalstadsparksinstrumentet löser dessvärre inte den långsiktiga
frågan om skydd.
Nilsson ansåg vidare att instruktionerna för byggherrar i
anslutning till Nationalstadsparken är vaga, vilket skapar onödiga konfliktsituationer.
– Lagen om Nationalstadsparken är bra. Men det krävs
nya grepp och de finns att hämta i Miljöbalken, påpekade
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Nilsson. Det måste vara fullkomligt klart vad som inte får
släppas in, exempelvis borde vägar och större byggnationer
inte tillåtas.
Spelreglerna måste ses över
Susanne Bagge, huvudsekreterare i Plan- och Bygglagkommittén, påpekade att gröna strukturer inte alltid får
genomslag i detaljplaneskedet.
– De planer som tas fram är ofta begränsade till sin
omfattning. Dessa så kallade ”frimärksplaner” brister ofta i
ambitionen att få till stånd gröna stråk, och grönstrukturer
blir därför sällan synliggjorda.
Bagge lyfte fram behovet av helhetssyn, tydliga värdebedömningar samt samråd och delaktighet. Hon pekade också
på behovet av tydligare lagstiftning.
– Det gäller att se till att lagen inte hindrar en önskvärd
utveckling. Det behövs därför en översyn av skillnaderna
mellan den lagstiftning som berör Nationalstadsparken
respektive naturreservaten i landet. Möjligen kan det finnas
behov av eventuella regelförändringar, konstaterade Bagge.
Jukka-Pekka Flander, överinspektör vid Finlands miljöministerium, betonade vikten av stadsplaneringsstrategier vid förvaltning av grönområden.
– Utan en fungerande lagstiftning skulle exempelvis
Helsingforsparken inte finnas. Samtidigt påpekade Flander att
det aldrig varit aktuellt att inrätta en nationalstadspark i den
finska huvudstaden.
– De kriterier vi ställt upp för skapandet av sådana parker,
bland annat kraven på enhetlighet, ekologisk kontinuitet och
att det rör sig om viktiga naturområden, uppfylls inte i det
här fallet, sade den finske överinspektören, som också menade att det fanns regionalpolitiska överväganden bakom
beslutet att inte skapa en nationalstadspark i den finska metropolen. I Finland används nationalstadsparker som ett strategiskt medel för att peka ut områden som ska lämnas fria
från exploatering.
Utnyttja parkens konkurrenskraft
Desirée Edmar, ordförande i Kommittén för Gustavianska
Parken, betonade för sin del vikten av kraftfull förvaltning.
Edmar menade också att man inte borde försumma möjligheten att utnyttja Nationalstadsparkens dragningskraft som
en konkurrensfaktor. Något som visat sig vara en viktig drivkraft för de finska städer som ansökt om att få inrätta nationalstadsparker.
Paneldebatten berörde också frågan om vem som egentligen har makten i viktiga frågor som berör våra grönområden.
– Ingen har makten, svarade Magnus Nilson medan planchefen i Stockholms stad, Arne Fredlund, konstaterade att
beslutsgången utvecklats från ett förhållandevis enkel process till ett mycket komplicerat spel.

– Det finns ett inbyggt samråd som borgar för en trygg
och kvalitativ process även om denna beslutsprocess ibland
kritiseras för att den är utdragen, konstaterade Fredlund.
Desirée Edmar menade att makten över Nationalstadsparken borde vara starkast hos brukarna, det vill säga
dem som använder parken. Denna grupp borde ha en stark
företrädare, sakägare, bland annat i byggärenden. En stiftelse
– med egen beslutskompetens – och med företrädare för
både markägare och myndigheter – skulle också vara tänkbar, enligt Edmar.
När säger politikerna nej?
Flera deltagare undrade vad det är för värderingar som styr
myndigheter och beslutsfattande organ när det gäller skötseln av Nationalstadsparken. När säger politikerna nej till
okloka beslut?
– Ytterst handlar det om människors värderingar, och kärleken till parken, ansåg Magnus Nilsson, som ifrågasatte det
faktum att miljökonsekvensutredningar prövas först när
andra faktorer vägts in. Prövningar av miljökonsekvenser sker
först i samband med tillståndsgivningen hos Länsstyrelsen då
man också väger in andra faktorer, som exempelvis sysselsättningen.
– Det här försämrar kvalitén på miljökonsekvensutredningarna som dessutom kan bli tveksamma då beställaren
ofta tonar ned miljöriskerna, konstaterade Nilsson. Han hänvisade till handläggningen av sådana här ärenden i USA, där
det till skillnad från Sverige, finns en lagstadgad möjlighet att
överklaga miljökonsekvensbeslut.
Panelen fick också frågan om vad det finns för planer att
”ge mer till fler”, det vill säga bygga flera bostäder intill grönområdena.
– Kvalitén i parkområdena är viktig. Den betyder mer
än närheten, konstaterade Arne Fredlund och hänvisade till
den betydelse som Stockholms esplanader visat sig ha för
kontakten med de stora parkområdena. Planchefen konstaterade också att det finns partier som inte klarar för hårt
tryck.
– Ytterst hänger mycket på om folk verkligen älskar ett
område. Då blir det också kvar, sade Fredlund.
Jan Terstad, ämnesråd på Miljödepartementet, underströk
behovet av att se närmare på förvaltningen av Nationalstadsparken, något som berördes i regeringsskrivelsen ”En
samlad naturvårdspolitik ( 2001/02:173 )”.
– Skrivelsen ledde till att Länsstyrelsen i Stockholm fick i
uppdrag att utarbeta ett program för samordnad förvaltning,
skötsel och utveckling av parken i dess helhet, konstaterade
Terstad.
– Det är också viktigt att se över lagen för att skydda
naturvärdena och att titta på frågan om kompensation, konstaterade Susanne Bagge, huvudsekreterare i Plan- och
Bygglagkommittén.
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Utnyttja det pedagogiska rummet bättre
Paneldebatten slutade med några önskemål om hur Nationalstadsparken ska utvecklas.
– Vi måste utnyttja det pedagogiska rummet bättre! Vi
kan lära oss mycket av hur man arbetat med Kristianstads
Vattenrike, fastslog Desirée Edmar.
Och Magnus Nilsson avslutade debatten med att tillägga:
– Utmaningen ligger i tillväxten. Att växa utan att svullna.
Miljöministern: Målet är att skapa en god
bebyggd miljö
Tidigare på dagen hade miljöminister Lena Sommestad talat
om regeringens syn på grönområden i stadsmiljöer.
– Vi måste värna om den tätortsnära naturen. Det är
angeläget att reservera mark i städer för grönområden,
fastslog miljöministern. Hon betonade också vikten av att
bibehålla en grön struktur i stadsplaneringen.
– Människor ska ha tillgång till en grön miljö i städerna.
Men allt kan inte vara grönområden.Vi måste också bygga –
även infrastruktur. Det gäller även här i Stockholm, tillade
hon.
Miljöministern välkomnade vidare fler nationalstadsparker i Sverige under förutsättning av att dessa är lokalt förankrade och att kommunerna är intresserade och beredda att
ta ett eget ansvar för drift, underhåll och förvaltning.
Inom regeringen arbetar man enligt Sommestad på två
fronter för att skapa en tydligare politik för städernas utveckling.
– Dels följer vi utvecklingen i andra länder i samarbete
med bland annat Boverket. Här handlar det om att inom EU
diskutera en hållbar utveckling med kopplingar till den framtida försörjningen av stadsbefolkningen i tredje världen.
Delvis handlar det om att skapa en god bebyggd miljö, konstaterade miljöministern.
Lena Sommestad påpekade vidare att goda stadsmiljöer
är en viktig del av folkhälsan.
– Det här är ett arv som vi har att förvalta och förnya.
Det är därför angeläget att reservera gröna markområden i
städerna.
Ekologisk kontinuitet viktig
I ett uppskattat anförande under konferensen första del,
redogjorde överinspektören vid Finlands miljöministerium,
Jukka-Pekka Flander för det stora intresset för nationalstadsparker i Finland.
Det ledde till frågan om vad den finska regeringen arbetar med för kriterier vid skapandet av nationalstadsparker.
– Enhetlighet, ekologisk kontinuitet och stadscentrering
hör till de centrala kriterierna, svarade den finske överinspektören och påpekade samtidigt att det måste vara ett
grönområde som är viktigt ur naturvårdssynpunkt, och att
det handlar om en betydelsefull kulturmiljö.

– För att ett naturområde ska fungera som nationalstadspark måste det också finnas fungerande ”ekokorridorer” mellan olika delar av den tilltänkta parken.Vidare måste
parken vara en del av stadsstrukturen, framhöll Flander.
Flander fick också frågan om hur rättssystemet kring
nationalstadsparker fungerar i Finland. Går det till exempel
att stoppa höghusbyggen?
– I grunden handlar det om kommunal planläggning, svarade Jukka-Pekka Flander och tillade att det finns skyddsplaner och att det därför inte är möjligt att bygga vägar och
höghus i parkerna.
Gynnsam lagstiftning i Finland
Flera konferensdeltagare undrade också hur det kommer sig
att finska städer köar efter nationalstadsparker.
– I viss mån beror det på att vår nya lagstiftningen är
gynnsam, men den främsta dragkraften är nog den prestige
som innehavet av en nationalstadspark medför för flera finska städer.
– Den här ”positiva stämpeln” är mycket viktig, konstaterade Flander som berättade att det för närvarande finns 5–7
parker – utöver de tre befintliga – som kvalificerar sig till
nationalstadsparker. Med en nationalstadspark inom stadsgränserna har städer som Jakobstad fått ökad attraktionskraft för företag och dessutom en växande turism.
I en andra frågestund diskuterades möjligheterna att öka
samarbetet mellan forskning och praktik i frågor som berör
nationalstadsparkerna.
– Intresset är mycket stort för att samarbeta med praktikerna.Tidsbrist är den enda begränsningen. Men jag är optimist, konstaterade professor Thomas Elmqvist vid institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Denne
hade strax innan redogjort för samförvaltningen av ekosystemtjänster när det gäller helhetssyn och nya perspektiv
på landskapets värden.
Elmqvist underströk där vikten av att skydda kringliggande miljöer eftersom aktuell forskning visar att den biologiska
mångfalden håller på att gå förlorad i städerna.
Nya brukargrupper intar parkerna
Vad finns det då för kunskap om hur städernas grönområden utnyttjas, undrade en frågeställare.
– Parkerna utnyttjas intensivt, även i städernas ytterområden, konstaterade Alexander Ståhle, doktorand på Arkitekturlinjen på Kungl. Tekniska Högskolan, som tidigare under
konferensen presenterat Sociotopkartan, där man kartlagt
vad det är för faktorer som gör att människor utnyttjar
Stockholms grönområden. Det handlar här om att komplettera det erkända biotopbegreppet med uppgifter om
rekreation, lek, kulturhistoria, landskap och utevistelse.
– Stadens parker blir allt viktigare ju mer staden växer,
konstaterade Ståhle.
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Peter Schantz , högskolerektor vid Idrottshögskolan i
Stockholm pekade på nya brukargrupper i grönområdena.
– Mulleskolorna, som är en relativt ny företeelse, har fått
effekter på användningen av parkerna, sade Schantz.
Samtidigt beklagade han att skolornas friluftsaktiviteter minskat markant.
– Antalet vuxna som möter skogen när de gör lumpen
har också minskat, vilket även det får effekter, tillade Schantz,
som tidigare under konferensen talat om ”ett helhetsperspektiv på landskapet och människors hälsa”. I det sammanhanget underströk Schantz vikten av att skapa miljöer som
stimulerar fysisk aktivitet.
– Kommunerna bör ge högsta prioritet åt gröna områden men inte heller glömma att utveckla dessa miljöer.
I ytterligare en frågestund diskuterades bland annat
vattenytorna i Nationalstadsparken.Vad har man för kunskap
om sjöar och vattendrag, särskilt som dessa utgör en ganska
stor del av parkens totala areal, undrade en av deltagarna.
– Självklart finns det vattenprogram, svarade Christina
Björn, översiktsplanerare vid Stockholm stad, som tidigare
under konferensen medverkade i ett pass om ”hållbara processer i planering och förvaltning”. Hon försäkrade att alla
vattendrag är föremål för fördjupade undersökningar, där
man bland annat fortlöpande undersöker vattenkvalitén.
David Dahmén, journalist
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Konferensen arrangerad i samverkan mellan Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Formas; Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, KSLA; Naturvårdsverket och Kungl. Vetenskapsakademien, KVA/Beijerinstitutet. I förberedelserna har också deltagit: Boverket,
Riksantikvarieämbetet och Svenska Kommunförbundet.
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