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S L U T O R D

Utsnitt ur program vid "Festkonsert för Nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården" i en fullsatt Jakobs kyrka den 29 april 1994.
Hagalåten, tonsatt av Gunnar Idenstam och med text av Olle Adolphson,
uruppfördes av publiken vid detta tillfälle med Håkan Hagegård som för-
sångare. Den är tillägnad en av parklandskapets hotade insekter, den sned-
fläckade praktmalen, epicallima, se sidan 64.
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I denna skrift har samlats några uppsatser som tillsammans

utgör en kritisk granskning av skydd, vård och utveckling av

nationalstadsparkens värden. Kärnan i skriften är Peter Schantz’

omsorgsfulla analys av de begrepp om parkens unika egenskaper

som använts i lagen och dess förarbeten och som hanterats i pröv-

ningen av ärenden om parkens skydd och vård. Till skriften har

också fogats uppsatser om parkens problem och värden av Bengt

Hamdahl, Staffan Westerlund, Daniela Fröberg och Katarina

Löfvenhaft.

Om parkens skydd i lag och lagtillämpning

För dem som med engagemang följt hanteringen av markan-
vändningsärenden i och nära parken har det blivit tydligt att
lagstiftningen för parken inte fått tillräcklig tyngd. Bokens för-
fattare menar att en anledning till detta kan vara att lagrummet
om parken placerats i naturresurslagen/miljöbalken, ett lagkom-
plex som mera karakteriseras av god vilja än av stringens och
vars sanktionsmedel är vaga. ”Praxis har hittills varit att se lagen
som ett hinder vars effekt bör begränsas ungefär så som skatte-
skyldiga ser på skattelagstiftningen”, säger Westerlund &
Hamdahl. En sådan oengagerad och överslätande attityd till
lagen har underlättats av otydligheter och motsägelser i lagtex-
tens förarbeten och har genomsyrat agerandet hos de ansvariga
kommunerna och länsstyrelsen. Attityden har smittat av sig i de
påföljande instanserna, upp till regeringsrätten.

Westerlund & Hamdahl pekar främst på att det saknas en
företrädare för parkens ”egna” intressen, ”en förvaltare som kan
påkalla domstolsprövning”. Det är nu länsstyrelsen som har att
bevaka det allmänna intresset, som här sammanfaller med
skyddsintresset. Men länsstyrelsen har många andra uppgifter,
inte minst att verka för länets ekonomiska intressen, som ju på
kort sikt kan uppfattas vara rakt motstående skyddsintresset.
Därför måste parken få ett fristående aktivt förvaltarskap som
kan förstärka, inte minska dess värden.

Daniela Fröberg har anlagt ett statsvetenskapligt perspektiv
på implementeringen av lagen om nationalstadsparken. Hon
instämmer i att lagen introducerat sitt starkare miljöskydd i ett
”svagt sammanhang”, dvs. naturresurslagen/miljöbalken.
Politiker och tjänstemän som haft att hantera lagen på det loka-
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la planet har inte upplevt resursbrist som ett hinder för att 
tillämpa lagen. Men de har heller inte gjort lagens mål att skyd-
da och bevara till sina egna. Att med minsta möjliga modifika-
tioner genomföra redan påbörjade projekt har varit ambitionen.
I detta har de fått stöd av länsstyrelsen. Det enda trycket att leva
aktivt med den nya lagen har de känt från miljöorganisationerna
– ”de har bildat en motvikt till fastighetsägares och politikers
exploateringsvilja”.

Peter Schantz har i sina två uppsatser om lagstiftningen,
rättstillämpningen och dess konsekvenser i detalj granskat hur
olika nivåer – från kommun till regeringsrätt – uppfattat och
tillämpat lagen. I stort ger han samma bild som Westerlund,
Hamdahl och Fröberg tecknat, nämligen att tolknings- och
rättsprocedurerna nästan genomgående har inneburit försök att
reducera lagens ”hinder” mot exploateringar och förändringar.
Trots att en lagskärpning uteslutit möjligheten att i parkens
skydd göra avvägningar mellan olika allmänna intressen kan
man uppfatta att ett sådant förhållningssätt ändå existerar.
Särskilt pekar Schantz på den ”värdeerosion” som rättsinstanser-
na bedrivit genom hänvisningar till tidigare negativa förän-
dringar i miljö och landskapsbild: de har fått legitimera nya
negativa förändringar (”som om en redan försurad sjö får försu-
ras ytterligare”).

Slutsatsen av genomgångarna av den hittillsvarande tillämp-
ningen av lagen om nationalstadsparker måste bli att en översyn
med förtydliganden som mål måste göras. Vidare måste en juri-
disk person skapas som entydigt och oberoende företräder par-
kens intressen, har egen besvärsrätt och som skall höras vid
överprövning av ärenden om markanvändning m.m. i parken.
En sådan instans kan också bära ansvaret för parkens vård och
utveckling och svara för den ekonomiska förvaltningen – mera
om detta nedan.

Om parkens vård och utveckling.

Samverkansgruppen
Regeringen beslutade i januari 1995 att länsstyrelsen i Stock-
holms län skulle samordna frågor om skydd, förvaltning, vård
och utveckling av nationalstadsparken (8). För uppgiften inrät-
tades en samverkansgrupp med företrädare för staten, de två
kommunerna och de offentliga markägarna. Gruppens uppgift
skulle vara att utveckla en gemensam syn kring principerna för
parkens förvaltning. En lägesrapport gavs 1996 med erfarenhe-
ter från det första året och slutsatser om den fortsatta inrikt-
ningen (2). Rapporten varnar för att fler nationalstadsparker
kan splittra intresset: ”instrumentet nationalstadspark urholkas
om sådana parker inrättas på fler orter” (2:7). Den pekar också
på vikten av medborgerlig uppslutning (2:5): 

En stor del i den positiva uppmärksamhet som området fått måste självklart till-
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skrivas de ideella krafter som engagerar sig i Nationalstadsparken. En viktig för-

utsättning för parkens framtid är nämligen att allmänhet och speciellt de ideella

föreningarna även i fortsättningen värnar om och argumenterar för områdets

kvaliteter och kritiskt bevakar myndigheters, fastighetsägares och förvaltares

göranden och låtanden. Om engagemanget för och diskussionen kring

Nationalstadsparken ebbar ut uppstår en situation som i sig kan utgöra ett hot

mot parken.

Nyåret 1998 redovisade länstyrelsen till regeringen planeringslä-
get inom området södra Brunnsviken (3, 4). Samverkans-
gruppen hade då utvidgats med två mandat, Förbundet för
Ekoparken (se www.ekoparken.org) och Kommittén för
Gustavianska parken. I rapporten utvecklas ”en strategi för det
fortsatta arbetet”. Man kunde konstatera att Solna antagit en
översiktsplan med redovisning av synen på sin del av parkområ-
det medan Stockholm fortfarande dröjer. Länsstyrelsen konsta-
terar också att särskilda medel behövs för parkens förvaltning
och utveckling – styrelsen föreslår att en fond bildas av staten
och de två kommunerna.

Länsstyrelsens och samverkansgruppens utåtriktade aktivitet
har bestått i två rapporter, två seminarier och en tävling om
”informationsentréer” (5). Samverkansgruppen har låtit en sär-
skild arbetsgrupp, bestående av representanter för de organ som
ingår i samverkansgruppen, genomföra en utvärdering av grup-
pens arbete. Den har gjorts som en enkät till samverkansgrup-
pens ledamöter – tio svar har inkommit och de kommenteras i
en sammanfattning. I den konstaterar man att samverkansgrup-
pens prioriteringar av målen ”spretar” (6:2).  ”De flesta anser att
mycket arbete återstår för att ”leda till principer för skydd, vård,
förvaltning och utveckling” och uttrycker samtidigt att detta är
en angelägen uppgift.” (6:2). Mest handlar utvärderingen om
samverkansgruppens arbetsformer: där sätter man värde på den
information som lämnats men tycker att länsstyrelsen kunde
vara mer aktiv.

I en uppföljande diskussion markerar flera av markförvaltar-
na inom Samverkansgruppen att förväntningarna på resultat
inom denna grupp ej infriats. Diskussionen summeras med
(7:2): 

Slutsatsen blev att gruppen bör ha en tydligare agenda. En gemensam mark-

nadsföring av Nationalstadsparken och mer resurser bör eftersträvas. Hur detta

kan åstadkommas på bästa sätt, t.ex. genom en stiftelse, åtar sig Länsstyrelsen

att undersöka vidare. Även hur den nya landshövdingen kan engageras i det nya

arbetet är en uppgift för Länsstyrelsen.

För dem som är engagerade i parkens vård och utveckling har
inte länsstyrelsens agerande inom ramen för samverkansgrup-
pen hittills motsvarat förväntningarna på aktiva insatser. Vi har
heller inte sett att gruppen med sin ställning under länsstyrelsen
kan motsvara den institution med egen talan och ekonomiska
resurser som efterlysts. Positiva insatser för belysning av par-
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kens kvaliteter och deras behov av skydd och utveckling har där-
emot gjorts av länsstyrelsen samt Stockholms stadsbyggnads-
kontor i samarbete med bl.a. Boverket, Naturvårdsverket och
fristående forskare.

Behovet av planering
Gång på gång har författarna i denna rapport efterlyst en över-
siktsplan för parkens utveckling. Nationalstadsparken är en ny
och okränkbar stadsdel i storstadsregionen, med ett eget plane-
ringsbehov och identitetsskydd.

Solna har redovisat en fördjupning av sin översiktsplan för
parkens del (9). Den accepterar de gränser som propositionen
om parken redovisade och stannar i sin planering stort sett vid
dagens förhållanden. Den tar inte upp frågor om restriktioner i
omgivande bebyggelser till skydd för parkens ostördhet eller
dess horisontlinjer.

Stockholm har ännu inte presenterat någon fördjupad över-
siktsplan för nationalstadsparken. I olika projekt har emellertid
staden antytt avvikelser från propositionens gränslinjer och har
i planeringsinitiativ ifrågasatt den återhållsamhet i exploatering
av gränszonerna som propositionen förutsatt. Det är därför
angeläget att staden redovisar sin syn och att gränsfrågan kom-
mer under debatt och slutlig prövning. Det är också viktigt att
parkens betydelse markeras genom restriktivitet i störande för-
ändringar i parkens gränszoner, t.ex. beträffande byggnadshöj-
der.

Parken skall ju vara ett positivt tillskott i storstadsregionen
och det är därför viktigt att den görs enkelt tillgänglig för gång-
och cykeltrafik. Det är också viktigt att den kan bereda utrymme
för medborgarnas gemenskap i vardag och fest – dess struktur
måste utvecklas för sådana publika ändamål. Detta inkluderar
möjligheterna att nyttja parken för motion och idrott. Men dessa
får inte komma i strid mot de behov av skydd och förkovran som
parkens biologiska och kulturella egenart ställer och som tydligt
exemplifierats i denna skrift.

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att tillsammans
med de två ansvariga kommunerna och markägarna utveckla
en långsiktig strategi och en utvecklingsplan för nationalstads-
parken (8). Det är nu hög tid att en sådan upprättas. Detta
arbete måste utföras ”på parkens villkor” med endast dess bästa
i sikte. Konflikter mot andra intressen skall prövas mot den
lagstiftning som finns (och som bör förtydligas). Parkens
intressen måste ha en oberoende företrädare med egen juridisk
auktoritet. För parkens vård och utveckling bör skapas en
utvecklingsfond.

Nationalstadsparkens biologiska och kulturella egenart
Det är inte bara behovet att för framtiden säkra ett stort och väl-
beläget grönt fritidsområde för stockholmarna som motiverat
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tillkomsten av nationalstadsparken. Området har unika biolo-
giska egenskaper som biotop mellan skärgård och fastland, del-
vis präglad av närheten till storstadsmiljön. Det har också en
rikedom på kulturhistoriska minnen, välbevarade bl.a. genom de
kungliga privilegier som skyddat den mot stadens civila expan-
sion. Till parkens vård och utveckling måste det därför höra att
fördjupa kunskaperna om dess egenart. I denna skrift redovisas
några nytillskott i denna kunskap och en början till en grundläg-
gande begreppsbildning för fortsatt forskning och för inrikt-
ningen av vård- och utvecklingsarbetet. 

Katarina Löfvenhaft belyser den biologiska mångfald och
interaktion som möjliggörs av parkens storlek och rikedom av
biotoper. Genom en utvecklad beskrivning och kartering av
dessa värden finns nu ett gott stöd för att i översikts-, detalj- och
skötselplaner utveckla förutsättningarna för den biologiska
mångfalden. 

Peter Schantz behandlar i en serie studier, flertalet publicera-
de i Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård, de kvali-
teter som lagen om nationalstadsparken avser att skydda och
utveckla: de kulturhistoriska spåren och områdets resurser för
rekreation, natur- och kulturupplevelser. Han menar att plane-
ringen för parkens utveckling måste öppna parkområdet för
medborgarna, understryka och beskriva dess natur- och kultur-
värden och deras pedagogiska potential. Han ger exempel på
metoder för att tränga in i det historiska landskapets olika vär-
dekategorier och visar att planeringen måste bygga på sådana
omsorgsfulla och ämnesövergripande analyser. 

Den medborgerliga förankringen
Som många har påpekat är en viktig del av skyddet och utveck-
lingen av parken dess förankring hos medborgarna. Dess kvali-
teter måste därför göras tydliga, tillgängliga och attraktiva. Så
kan ske genom positivt samarbete mellan de ansvariga och de
frivilligorganisationer som entydigt arbetar för parkens bästa.
Ett exempel är den serie av utställningar med förslag till den
kulturhistoriska parkens förstärkning och ökade tillgänglighet
som dessa organisationer ordnat (1). Ett annat exempel är det
försök att introducera parken på Internet under arbetsnamnet
”Nätparken” som nu pågår (och som kan följas på hemsidan
www.nationalstadsparken.org). Men det viktigaste är att det
utvecklas ett folkliv i parken, att dess möjligheter som vardags-
rum sommar som vinter tas tillvara. Livet i parken måste stimu-
leras med vandringar och visningar och lockande tilldragelser,
med fest och allvar. Parkens pedagogiska möjligheter är dåligt
utnyttjade – den kan bli ”en mulleskog, en skolskog och en uni-
versitetsskog”. Aktiviteterna kommer inte av sig själva.
Parkförvaltningen måste ha programresurser för att hålla intres-
set levande och skapa vanor att utnyttja parken. Man skall
undra ”vad händer i parken idag?” och media ska ge svar. Då har
parken fått den ställning som riksdagsbeslutet avsåg.
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