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Sammanfattning

Direktiven

min uppgift utreda behovet inrättaEnligt direktiven är att attav
nationalstadsparker i Sverige. skall därvid kartlägga vilkaytterligare Jag

tätortsregioneri landets inrymmer nationellt ochområden som
internationellt unika och kulturvärden och samtidigt har stornatur- som

för ekologi och för människornas rekreation.betydelse Jagtätortemas
analysera de faktorer kan hot områdenasskall vidare utgöra ett motsom

skyddsbehoven sådana särskilt skyddvärden bedöma är att ettsamt om
angeläget.nationalstadspark ärsom

nationalstadspark riksintresse enligt kapMed 3 7 §ettavses
framgår direkt lagen vilka områdennaturresurslagen N RL. Det av som

bestämmelserna. Idag finns endast nationalstadspark.omfattas av en
bakgrund och motiv behandlas i regeringens propositionLagparagrafens

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Dj urgården.1994/95

kultur- och rekreationslandskapetDet tätortsnära natur-,

urbanisering påtagligt påverkat stads- ochsekel har SverigesPå ett
regioner håller kulturella särdrag gålandskapsbilden. vissa påI att
staden differentieras och landskapetförlorade efterhand övergessom

mekaniserade åker- och skogsbruket, detförändras.eller Det nya
radikalt annorlunda trafikintensitet medochbebyggelsemönstret en

har år snabbt förändrat ochmedföljande barriärer 50 natur-
kring städerna.odlingslandskapet

fortfarande isvenska städerna små och ligger oftast godflestaDe är
framför allt demed den omgivande landsbygden. detkontakt Här är

detnäringama förändrar landskapet. de städernaareella I större ärsom
och arbetsområden transportlederutbyggnaden bostads- ochav nya nya

landskapsbilden.radikalt påverkarmestsom
det städernas faktiska utbredning idet här sammanhangetI är

geografiskalandskapet och befolkningens fördelning i och i anslutning
intresse. den ochtill städerna Det centrala stadensär är natur-avsom

och deras relation till det omgivande ochparkområden natur-
mitt utredningsobjekt. dåkulturlandskapet här, ochDetär ärsom

städerna,framför allt i de konkurrensen markstörre mestsom om
landskapsbilden,påverkar stads- och människornas friluftslivpåtagligt

djurensoch rekreationsmiljöer och livsrum.växternassamt
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Förslaget

nationalstadsparkerTvå nya

finns centralasvenska städervåravisar det i mångaUtredningen att av
bevarade inte bara harrekreationsområdenochpark-, storanatur- som

bibehålla detmöjlighetocksåkulturvärden näraoch attutannatur- ger
utanför staden.och landskapetstadsbebyggelsenmellansamspelet

vad detfinner särskilt väl speglajagområdenhar valt tvåJag ut som
framtiden skydda ochförnämligenfrågahär natur-är attom

områdenahistoriska landskap. tvåunika Dekulturmiljöer utgörsom
i Sverigesoch skedenkedjorhelt olikarepresenterar processerav

speglarUppsalaåsen-Fyrisån,området,kolonisationshistoria. Det ena
olikatydliga spår frånlandets historia medochlandskapetsstadens,

andra omrâdet,utvecklingsprocess.lång Detmycketskeden under en
Älvrummet tidensden modernaåskådliggörTrollhättan,i ett genom

ochsamspel mellan människandramatisktförutsättningartekniska
naturen.

områdena Uppsalaåsen-de tvåenigheltUtredningen attär om
Älvrummet betydelse förhar sådanTrollhättaniochUppsalaFyrisån i

grundatlångsiktigt skyddochsamlatde börkulturarvlandets ettatt ges
sinaområdena inrymmerBådaställningstagande.riksdagenspå genom

sina komplexabakgrund ochhistoriskakulturvärden, sinochhöga natur-
samordnadet svårtproblemägarförhållanden gör attsom

långsiktigthållbart imarkpolitiken på är ettsättett som
hushållningsperspektiv.

i Uppsala ochUppsalaåsen-FyrisånområdenaföreslårJag att
Älvrummet nationalstadsparker.skyddasTrollhättani som

Samordnad förvaltning

Länsstyrelsen iuppdragitsärskilt beslutRegeringen har genom
fastighetsförvaltare,berördasamråd mediStockholms län att

för samverkan ilämpliga formerutvecklakommunermyndigheter och
Ulriksdal-Haga-nationalstadsparkeninomutvecklingenfrågor om

generelltsådant börBrunnsviken-Djurgården. Jag att ett ansvaranser
nationalstadsparkeruppgifter i frågor rörtill länsstyrelsemashöra som
generell förordning.införsbestämmelsesådanoch föreslår att som enen
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ÖrfattningsförslagF

Förslag till

ändring i lagen 1987:l2 hushållningLag medom om
naturresurser m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen l987:l2 hushållning medom om
skall3 kap. 7 § ha följande lydelse:naturresurser attm.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3 7§

Området Ulriksdal-Haga- Följande områden är
Brunnsviken-Djurgården nationalstadsparker:är en
nationalstadspark. Området Ulriksdal-Haga-

Brunnsviken-Djurgården i
Stockholm,
Stråket Uppsalaåsen-Fyrisån
fån Gamla Uppsala till Ekoln i
Uppsala,
Älvrummet från Stallbackabron

Åkerströmtill Trollhättan.i
nationalstadspark fårInom en

nationalstadspark får bebyggelse ochInom anlägg-en ny nya
bebyggelse och anlägg- ningar komma till stånd ochny nya

ningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om
andra åtgärder vidtas endast det kan ske intrång iutan

intrångdet kan ske i parklandskap eller naturmiljöutanom
parklandskap eller naturmiljö och det historiskautan att
och det historiska landskapets ochutan att natur-
landskapets och kulturvärden i övrigt skadas.natur-
kulturvärden i övrigt skadas.
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tillFörslag
nationalstadsparkertillsynFörordning avom

föreskrivs följande.Härigenom

vadnationalstadsparker,skall i fråga utöverLänsstyrelserna somom
förordningenochbygglagen 1987:10ochplan-kap.i 12sägs

hushållning med1987:12tillämpning lagen1993:191 omavom
naturresurser m.m.

parkernainomutvecklingenuppsiktlöpandeha1 över

parkernaför vårdformerlämpligautveckla2 av

utvecklassärskilda värdenparkemasmedverka till3 att

ochmyndighetermed berördasamrådahärvidskallLänsstyrelserna
beredasskallfastighetsförvaltareochmarkägareBerördakommuner.

samråd.tillfälle till
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Inledningl

Direktiven1 1
.

Riksdagen beslutade den december7 ändring i1994 lagenatt genom
hushållningl987:12 NRL införanaturresurser ettom me m.m.

särskilt skydd för nationalsta sparker i i lagens7 § tredje kapitelen ny
prop.1994/95:3, bet.l994/95:B0U6, rskr. 1994/95:52, SFS 1994:1616.
Genom lagändringen inrättades området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården landets första nationalstadspark. propositionenIsom
1994/95:3 gjordes den bedömningen ytterligare ellernågot någraatt
områden i landets tätortsregioner kan behöva motsvarande skydd.

maj beslutade regeringenDen 24 1995 kommittédirektiv förom en
utredning inrättande ytterligare nationalstadsparker Dir.om av
1995:82. Enligt direktiven skall utredningen:

kartlägga vilka områden i landets tätortsregioner inrymmersom-
nationellt och internationellt unika och kulturvärden ochnatur- som
samtidigt har betydelse för tätortsregionens ekologi och förstor
människornas rekreation

faktoreranalysera de kan hot områdenas värdenutgöra ett motsom-
bedöma skyddsbehoven sådana särskilt skyddärsamt att ettom som

nationalstadspark angeläget för bevara områdenas värdenär att samt
bedöma behovet ytterligare utredningsinsatser och lämna förslagav-

till och motiv för erforderliga författningsändringar.
Vid kartläggningen och analysen bör övervägandena i 1994/95prop

för enligtskydd kap.3 7 § naturresurslagen tjäna vägledning.som

Utredningsarbetet1.2

Utredningen började sitt arbete den 15 augusti Utredningsarbetet1995.
har bedrivits i förstaI sökte utredningen kartläggatre etapper. etappen
landskapspräglande miljöer, parker och grönområden i landets tätorter.

inledande seminariumEtt med från kommuner,representanter
förvaltningsansvarigalänsstyrelser, myndigheter, miljöorganisationer och

ingickhögskolor del i arbetet med tolka direktiven. Detattsom en
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hotenanalyseravärdekriterier ochformulera mothandlade då attattom
förtätortsregionerlandskap ocholikai attkultunniljöemaochnatur-

skydddärtill deutredningenbegränsa tätorter ettkunnadärigenom som
sökaocksåDäri ingickmotiverat.kunde attnationalstadspark mestanses

ibestämmelsernatillämpningenfrånerfarenhetdra av
iUlriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdennationalstadsparken

samtligatill landetssigvändeUtredningen ävenStockholm.
skulleområdensynpunkter påförfråganmedlänsarkitekter somomen

bilagaredovisas inationalstadsparker. Svarenkunna utgöra
kapitel 2-7.redovisas islutsatserUtredningens

utredningenförstadenkartläggningen iledning etappen togMed av
ochantal kommunerbegränsatmedkontaktandrai ettetappen

områdendiskutera deochstuderaställeochpåförlänsstyrelser ortatt
dessatolkningutredningensochdirektivenförinom varavramensom

kapitelibeskrivsplatsernabesöktadeSjusärskilt intresse. avav
ochstuderatslutligenutredningenharoch sistatredjedenI etappen

förstavid denkommit fram etappenssynpunkterdeövervägt som
materialoch detredovisninglänsstyrelsemasochanalyser somgenom

denikommunernaochlänsstyrelsernahosbesökenvidkommit fram
kapiteliredovisasslutsatserUtredningensandra etappen.

utredningarfrån planer,kommerunderlagsmaterialetdelEn stor av
förfogande.friautredningenstillställtkommunernaskrifter somm.m.

Grundmaterial ikapitelibeskrivningarnaalltframförgällerDet
från:hämtatshuvudsakligenövrigt har

1990-1995Nationalatlas,Sveriges- ikulturmiljöerRiksintressantaförteckningRiksantikvarieämbetets-
Sverige, 1990

naturvård ochförriksintresseOmrådenNaturvårdsverkets rapport av-
och 1992friluftsliv, 1991

1985-1995meddelanden,centralbyrånsStatistiska- inv.10.000medmark kring äntillgänglig tätorterAllmänt mer-
närområdenochinomMarkanvändning tätorterstätorter-

kring detillgänglighet 10 tätortemastörstaoch derasGrönytor-
beställtutredningenuppgiftersig pågrundarbilaga 5iUppgifterna som

Riksantikvarieämbetetantikvarien påcentralbyrån. 1:eStatistiskafrån
bilagaitätortsbeskrivningamabearbetatharAhlbergNils

Mehr påKatrinavdelningsdirektörenochGötheEnhetschefen Sven
lämnatBoverket harpåjuristen LermanPeggyNaturvårdsverket samt

samordningsansvarlänsstyrelsemasfråganunderlag iochsynpunkter om
bygglagenochi plan-lagändringamabeskrivningenTillkapiteli 10. av

Stigjur.kand.byggutredningenochi Plan-sekreterarenhari bilaga 4
bidrag.väsentligalämnatHagelstam
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utgångspunkterAllmänna1.3

Nationemas miljökonferenssamband med i Rio de Janerio årI Förenta
ställde sig Sverige bakom Agenda från1992 21 miljömål utgårvars

långsiktigt hållbar utveckling.begreppet slå vakt stadslandska-Att om
kultunniljöeroch uttryck för viljan följa dessaär ettpets natur- att upp
ekologiskt, socialt detmål utifrån och historiskt perspektiv. Tillett

bibehålla biologiskaekologiska perspektivet hör och utveckla stadensatt
variationen rikmångfald och bevara biotoper ekosystem ochochav en

sociala och vårdafauna och flora. Till det perspektivet hör värnaatt
rekreation, ochoch naturområden för naturupplevelserstädernas parker

det historiska och pedagogiska perspektivet.friluftsliv. Hit hör också En
utveckling grundas på stadens historiska förutsättningarbärkraftig måste

ursprungliga och kulturens pålagdaoch kunskap naturensomen
anspråk.

fysisk planeringMiljö och

ochcentrala belägenhet och attraktivitet städernas parkerGenom sin är
förofta for exploateringstryckgrönområden långsiktigt starktutsatta ett

trañkanläggningar och andra verksamheter. Fråganbebyggelse, om
öka möjligheterna slå vakt sådanaåtgärder för generellt attatt om

bygglagutredningens betänkandebehandlas plan- och SOUområden i
och i regeringens propositionMiljö och fysisk planering1994:36

enligt plan- och bygglagen,1994/952230 Kommunal översiktsplanering
ändringar i plan-Riksdagen beslutade den november23 1995m.m. om
hushållning medoch bygglagen och i lagen1987:10 1987:12 om

kraftträdde i denGenom lagändringarna, 1naturresurser m.m. som
städernas parker ochjanuari har möjligheterna skydda1996, att

grönområden stärkts.
ochunderstryks vikten rik och varieradpropositionenI natur-av en

boende i parkerkultunniljö för människors välbefinnande. För tätorter är
berikande inslag ibetydelse bådeoch grönområden ettstor somav

rekreation ochför tillgodose behovenvardagsmiljön och att av
i dessa områden dessutomfriluftsliv. Parklandskap och naturmiljöer är

värden och bidrar tillofta betydande kulturhistoriska på såbärare sättav
Vidare har sådana områdenstäderna identitet och karaktär.att ge

och miljö och förutsättning förbetydelse för människans hälsa utgör en
och i anslutning tillbiologiska mångfalden skall kunna bevaras idenatt

särskild vikt sammanhängandePropositionen lägger vidtätortema. att
kallade korridorer kilar, inte fårgrönområden, så ellerstråk t.ex.av

detskyddet för dessa områden skall kunna stärkasbrytas. För äratt
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l
b
å och uppmärksammasviktigt deras betydelse klarläggs desamtatt att
i deras skydd stärks.legala grunderna för
i översiktsplaneringens roll betonas. denkommunala Det påDen är
i och miljösamband kan överblickbara ochnivån göras mersom ansvar

dialog kommuninvåna-konkreta vilket mellan samhällsorgan,gör att en
intresseorganisationer m.fl.för näringslivet, kan kommaföreträdarere,

meningsfull.till blistånd och
förinsatserpropositionen det angeläget samladeEnligt görsär att nu

betydelseochuppmärksamma och kulturvärdenasytterligare natur-att
Därvid börtill dessa värden i samhällsplaneringen.för öka hänsynenatt
lagstiftningfinns med stöd gällandede möjligheter att avsom

miljöer utnyttjas bättre.värdefulla områden ochsäkerställa
bl.a. då det gäller utvecklaNationalstadsparkens betydelse betonas att

fält vad förbrett metoderstrategi inom ett avseren ny
och samordningkunskapsuppbyggnad, beskrivningar m.m.

för områdestillämpliga och kan utnyttjas skyddaFlera lagar är ettatt
kulturvärden:ochnatur-

hushållningfrågor markanvändning lagensärskild vikt förAv ärom om
med och plan- och bygglagen,NRL, PBL.naturresurser m.m.,

skyddskaraktär naturvårdslagen ochLagstiftning närmast är avsom som
har i arbetet medlagen kulturminnen särskild betydelsem.m.om

härsådana känsliga kulturmiljöer detförstärkt skydd för ochnatur- som
frågaär om.

skötsel jordbruksmark,skogsvårdslagen och lagenSkötsellagama, avom
skötselföreskrifter också vissa hänsynsregler.innehåller förutom Det

förtillämpningen har betydelsefram för NRLmaterial atttas avsom
friluftslivetsskall till naturvårdens ochbedöma den hänsyn tassom

intressen.
aktuellabilaga redovisas vissa i det här sammanhanget4I

lagstiftningen.huvuddrag i den gällande
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Nationalstadsparker2

Sveriges urbaniseringPå sekel har skapat helt lokalt bosätt-ett ett nytt
ningsmönster. dag bor nio tio invånare iI eller städer ochtätorterav var

bor i storstad. Under denna tidfemte också påväxeren en ny syn
bevarandefrågoma fram, både inom och kulturvärden. Vi fårnatur-

turism intresserar sig förockså och kulturvärdena i landet.natur-en som
kulturmiljövårdenUppdraget för och i detta sammanhang ärnatur- att

historiska dimensionen i dagens landskapbevaka den skyddaattgenom
miljöer återspeglar de långsammare, underliggandeoch strukturellasom

landets utveckling, de regionala särdrageni och de landskap-rytmema
spräglande förändringsperiodema.

arbete for skydda det globala kulturarvetI UNESCO:s användsatt
uttrycket historiska landskap för beteckna område haratt ett som
särskild betydelse därigenom det på grund människans utnyttjandeatt av
uppvisar eller samhälles formvärden såväl irepresenterar ett av
påtagliga fysiska spår, kulturellt eller historiskt bestämdasom genom
associationer.

vissa landets och tätortsregioner finns sådana områdenI tätorterav
i huvudsak obebyggda och där parklandskap,lämnats naturmiljöersom

bebyggelsemiljöer flätas till från rikssynpunktoch unikasamman
landskap sådan karaktär i UNESCO:s arbete, dvs.av som avses
historiska landskap. områden samtidigtDessa betydelse förär storav

fördet nationella kulturarvet, eller tätortsregions ekologi ochtätortsen
för människors rekreation. Enligt regeringens proposition 1994/95:3
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården syftetär

paragrafen nationalstadsparkermed i naturresurslagen attom ge
möjligheter samlat åstadkommapå skydd starktsättatt ett ärett som

for i långsiktigt perspektiv hindra fortlöpande exploateringatt ettnog en
fragmentisering det historiskaoch landskapet i sådana områden.av
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riksintresseområdenNRL:s2.1

helhetbevarandeplaneringen betrakta landskapetMetoden iatt som en
ingickriksplaneringen 1970-talet. Därfysiskamed deninitierades

redovisning det svenskakultunninnesvårdensochnaturvårdens natur-av
trädde i kraftEfter detskyddsvärden. NRLkulturlandskapetsoch att

Naturvårdsverket kompletteratochRiksantikvarieämbetethar1987
för tillämpningenunderlagmiljöer. Urvaletskyddsvärdaurvalet utgörav

riksintresseområden i lagens 2 kap. 6bestämmelserNRL:s omav
områden riksintresseskallstycketkap. 6 § 2 NRL ärEnligt 2 som av

friluftslivet skyddaskultunninnesvården ellernaturvärden,för mot
kulturmiljön. Behovetellerpåtagligt skadakanåtgärder natur- avsom

särskilt beaktas.skalli närheteni ochgrönområden tätortertätorter av
markanvändningändradlagarnaNRL-anknutnabeslut enligt deVid om

avvägningarbeslutsmyndighetenskallriksintresseområden görai dessa
skada.åtgärdensriksintressekaraktär och bedömaanspråkandramot av

områden i landetgeografiskadedirekt i lagenkap. NRLI 3 anges
grundriksintressebedömtsenligt riksdageni sin helhet vara avsom
andraAvvägningenkulturvärden.ochsina gentemotnatur-av

medi ochgjordredanmarkanvändningsintressen attär
och andraExploateringsföretagföreträde.harbevarandeintressena getts

påtagligt skadarstånd dekomma tillmiljön får inteingrepp i om
harenligt kap. § NRLnationalstadsparker 3 7värden.områdenas För

"påtaglig skada" tillskaderekvisitet frånkalladevidgat det såriksdagen
gälla "skada".allmäntatt

fullföljernaturvårdslagennationalstadsparker i 3 kap. 7 §Skyddet av
fysiskai denintentionernagrundläggandededärmed aven

kulturmiljövårdensochnämligen stärka naturvårdensriksplaneringen, att
bevarandevärdena,kan skadaförändringarbevarandeintressen mot som

kan återskapasvärden intedärför områdenabl.a. representeraratt som
förstörts.de gångeller ersättas enom

vid prövning måltillämpasHushållningsbestämmelsema i NRL av
mark- ochreglerarolika speciallagarärenden enligtoch som

naturvårdslagen,bygglagen,ochvattenanvändningen plan-som
utformad förintemiljöskyddslagen. NRLvattenlagen ochväglagen, är

ellerverksamhetpågåendeför ingripandengrund attmotutgöraatt
de lagarstället vid behovmarkanvändning. griper iHärhindra pågående

bygglagen ochSåväl plan- ochnaturresurslagen in.tillanknutnaärsom
det gällerhar betydelsekulturminneslagennaturvårdslagen närstorsom

bindandeandra intressentersakägare ochför enskilda sättpåatt ett
nationalstadspark.objekt föreslagenoch iolika delområdenreglera en
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nationalstadsparker iBestämmelser2.2 om

Naturresurslagen

anläggningarochbebyggelsefårnationalstadsparkInom nyanyen
skedet kanvidtas endaståtgärderandraochståndtillkomma om

histo-detnaturmark ochellerparklandskapi attintrång utanutan
Medövrigt skadas.kulturvärden iochlandskapetsriska natur-

vidnationalstadsparker börskyddetmedsyftettillhänsyn av
funktionekologiskaockså områdetstillåtlighetenbedömning av

särskilt beaktas.rekreationbetydelse församt

förvaltningsobjekt i detnationalstadspark avgränsatär ettEn
kulturvärdena kanochkulturlandskapet. Natur-ochurbaniserade natur-

bestämmelserNaturresurslagensparken.delartyngd i olikaolikaha av
grund-långsiktigtkulturvärdenochsamlade ettområdets natur-ger

brukamasprövning ochmyndigheternasplanering,skydd. Kommunernas
värderingfastslageni lagutgå fråndärigenomskötsel kan aven

skyddetmålsättning förtydligbetydelse ochnationalstadsparkens aven
värden.dess

huvuddragi sinaendastnationalstadspark börAvgränsningen av en
långtföra förskullelagstiftningen. Detsamband med attfast iläggas

områdesgränser.ochmarkanvändningpreciserai lagen närmare
vidaremed densambandilämpligenskerDetaljavgränsningar

därmed detsambandiförstenligt PBL. Detöversiktsplaneringen är som
sådantförutsättningarna på sättlokala attbeakta de ettmöjligt merär att

bestämmas.kanpreciserade gränser
bestämmelsernasyftet medfrånutgåfast börläggsDen gräns som

detområdetingå iintebuffertzoner behöverS.k.naturresurslagen.i av
ingripandemöjligheterskallskälet garanterasstaten omatt

bygglagensochPlan-i dennaskulle dykaexploateringsanspråk zon.upp
länsstyrelsen, kanhandförstadvs. inämligenmedförregler staten,att

skyddsvärdena hotas,innebär oavsettbeslutingripa att ommot som
närheti sådannationalstadsparken eller attinomliggerhotet

hotas.skyddsvärdena
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nationalstadsparkförstaSveriges3

Stockholmochstadsbebyggelsemellansamspelet naturDet gernära
stad.ochvattenomfluten grönluftig,karaktärspecielladess ensom

avgränsarsammanhängandebildar nätochParker ett somnatur
orientering ochtilloch bidrarkaraktärindividuelldemstadsdelarna, ger

stadslandskapet.istruktur

grönstrukturStockholms
BebyggelseVitt:

grönstrukturenLjusgrått: regionalaDen
parkerhistoriskakärnområden ochEkologiskaMörkgrått:

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-DjurgårdenNationalstadsparkenlinje:Grov
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Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Dj urgården

direktI anslutning till staden bildar de kungliga lustslotten Haga och
Ulriksdal med Pipers parkanläggningar Djurgården med sin historiasamt

kunglig jaktpark och rekreationsområde enastående historisktettsom
landskap med för djur- och värdefulla våtmarker,växter stränder och
gamla ädellövträd. Området viktig del i grönstrukturenutgörgrova en
kring Stockholms innerstad. I propositionen 1994/95:3 Nationalstads-
parken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården anför regeringen att
området sin geografiska placering, sin bakgrund och sitt särskildagenom
värde inrymmer problem sin komplexitet har gjort det svårtsom genom

samordna markpolitiken på hållbart i långsiktigtatt sättett är ettsom
hushållningsperspektiv. Delar området har för tagits isteg stegav
anspråk för bebyggelse och verksamheter i former inte låter sigsom
förenas med områdets karaktär historiskt landskap, präglat ettav av
sammanhållet park- och naturmarkslandskap med kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljöer, biologisk mångfald och fungerande
ekosystem. förslagEtt antal till bebyggelse, anläggningarstort ny nya
och andra ingrepp har under år aktualiserats inom och i anslut-senare
ning till området. finns därförDet starka skäl de i nationelltatt ettge
och internationellt perspektiv unika och kulturvärdena samlatnatur- ett
och långsiktigt skydd nationalstadspark.som

1920 19901790

Utveckling exploatering för bebyggelse områdetinom Ulriksdal-av m.m.
Haga-Brunnsviken-Djurgården 1790-1990.
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direktivenTolkning4 av

sådanaoch hatillgängligallmäntskallnationalstadsparkEn vara
synpunkt desocialochekologiskkulturhistorisk, attfrånvärden

uppfylls.utredningsdirektivenikriteriernagrundläggande gessom
kulturhistoriskaekologiska,kombinationen samtDet är av

national-grunden förvärdenrekreativasociala och utgörsom
kulturhisto-defunktionvärdenasocialastadsparken. De är aven

oftavärdenaekologiskaoch devärdena ärekologiska ettochriska
landskapet.omdaningmänniskansresultat avav

national-samtidigtkulturvärdenaochsamladeDe natur- ger
synpunkt:pedagogiskfunktion frånviktig attstadsparken geen

ellerlandskap,förståuppleva ochhållpå ettmöjlighet näraatt mer
miljöerinnehållmed riktmänniskan,mindre skapat ett somavav

anlagdaochalléerträdgårdar,parker,byggnader,historiska
ursprungligafinnasocksåkanDär restersmåvatten avm.m.

handlarskogsområden.och Detlundarvåtmarker,naturmiljöer t.ex.
visa.ocksåvårdaochbåde attvärnaatt ommenom

nationalstadsparkerskalldirektivenEnligt
områdentätortsnärautgöra

oexploateradehuvudsakivara
ochnaturmiljöerparklandskap,sammanflätningutgöra aven

bebyggelsemiljöer
landskaphistoriskaunikautgöra

ekologi ochtätortsregionensellerförbetydelseha tätortensstor
rekreation

exploateringskyddsbehovha mot

Värdekriterier4.1

kriterierKulturhistoriska
hardominerande delarkulturpräglad.starkt Dessnationalstadspark ärEn

rekrea-traditionlångoch präglaslandskapskaraktärpark- och somav en
miljöer.byggdanyttobetonadestadsbygdensi kontrasttionsområden mot
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Den bebyggelse och de anläggningar finns inom parken skall isom
huvudsak uppförd i samspel med områdets landskaps- ellervara
parkkvaliteter. Nationalstadsparken skall sin tillkomst, ut-genom
formning eller historiska användning och utveckling uttrycka väsentliga
historiska, kulturhistoriska eller konstnärliga värden eller knyta till sig
betydelsefulla associationer. Den skall ha få motsvarigheter i landet.

Ekologiska kriterier
nationalstadsparkEn naturområden, parker ochutgörs störreav

i stadsbildenparkstråk ingår och har landskapsvärden. Destorasom
för rekreation ochanvänds och kulturupplevelser och behövs förnatur

säkra tillgången till rik variation och kulturmiljöer iatt natur-en
staden och för tillgodose och utveckla stadens biologiska mångfald.att
Nationalstadsparken samtidigt den kontaktlänk mellan stadensutgör

och det omgivande och odlingslandskapetgrönytor natur- ärsom en
förutsättning för variation ekologiskt rika ochatt natur-en av
kulturmiljöer inne i staden ska kunna bevaras. Viktiga generella kriterier

storlek, mångformighet exempelvis det gäller biotoper ochär när arter,-
Ävenraritet, representativitet funktion, för flora och fauna.samt t.ex.

områdets värde för vetenskap, forskning och miljöövervakning samt
subjektiva kriterier landskapssceneri och skönhet viktiga.ärsom

Sociala kriterier
nationalstadspark skall möjlighet till kunskap,En upplevelser ochge

aktiviteter. Nationalstadsparken skall bestå och sammanhän-ett stortav
gande område med unik och kulturmiljö i anslutning till stadensnatur-
bebyggda delar och utflyktsmål med tillräcklig storlek förett attvara ge

känsla ha lämnat staden bakom historiskasig. Ostördatt natur,en av
byggnader och parker, kolonilotterträdgårdar, ellermuseer,
utsiktsplatser exempel attraktioner och målpunkter i nationalstads-är
parkens fritidslandskap. Nationalstadsparken innehåller samtidigt
landskapselement speglar och kulturhistoriska sammanhangnatur-som
i stadens, landskapets, ibland nationens utveckling. Området haräven
därför viktiga pedagogiska funktioner, det betydelsefullt förär
kunskapen landskapet i helhetsperspektiv och det skaparettom
identifikation och tillhörighet och därmed i bruket dessansvar av
samlade värden.
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landskapethistoriskaDet5

mänskligafyllaförförbli produktivtskall attlandskap,Ett nogsom
alltidmåstehelst. Dethurförvandlasfåintekanbehov, gesom

ursprungliga och kulturensanspråk:till tvåplatstillräcklig naturens
pålagda.

energi, imateria ochomsättningständigpågårlandskapI ett aven
ochBosättningochomvandlingarenkelriktadeoch transporter.kretslopp

tillutsträckningvissihar naturensmarkanvändning anpassats
utvecklingentekniskaförtätning, denbosättningensMenförutsättningar.

ochpåverkar starkt dessalevnadssätti vårtförändringaroch processer
miljöproblem.ocholikatillupphov resurs-ger

främstförst ochdetförvaltas måsteskall kunnalandskapetOm
inbördes beroen-genomvävdhelhet,respekterasochförstås avsom en

mark,tillgångar påbegränsademåsteOlika intressenden. samsas om
förändring. Detochrörelsepräglasi tillvarooch luftvatten avsomen

interiksplaneringenfysiskadeni bottenfannssynsättet gynnasmenav
görandenleds våraTill vardagserfarenheter.vardagligavåra meravav

liggerhelhetendärsociala intressenoch utomekonomiskanäraliggande
aktörerna.de olikaräckhåll fördirekt

vårtförförutsättningarnaliknatHägerstrand harGeografen Torsten
iuppdeladMarkenvid spel.landskapets ärutnyttjande ettresurserav

ordnadeinbördesför sigförvaltningsområden, rutorärochägo- varsom
vilandskapspelplan. Detsamhälletsochnaturens gemensamma

ochmänniskorsoräkneligakvarlevandedenärmöter avsumman
reaktionerochförbiseendenochgöranden naturensorganisationers -- det totalaframtiden kommerOckså ibefolkades.förstlandetalltsedan

förundanspridda åtgärderde mångasförändraslandskapet attatt genom
Viständigttilloch blir någoteffekter,indirekta nytt.fåradderas,undan

varje gångmål baranäraliggandepraktiska etttaattkan nå våra genom
problemeti vår tjänst. Det ärerbjudandenomgivningens storaurval av

mänskligadetilltillsammanspåverkar attfå alla attatt sesom
dimensionenhistoriskagodtagbara Deninomhållsanspråken gränser.

allasmeningi någonochallas ävenlandskapeti är ansvar.arv
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5.1 landskapspräglandeDe miljöerna
Sverige och de övriga nordiska länderna har i sitt och skiftandestora
territorium många välbevarade spår efter långa kedjor ochav processer
skeden. förhållandevis glesEn befolkning och lugn landskapsutveckling
under årtusenden har bidragit till spår efter de landskapspräglandeatt
förändringsperiodema i utsträckning har bevarats.stor
Fornlämningsmiüö: Under stenålder och bronsålder fick jord-yngre
bruket viss betydelse och bosättningama blev ibland fasta. Människor
anlägger ibland monumentala. Under äldre järnålder börjargravar,
åkerbruk få ekonomisk betydelse. Grupper människor sigägnarav
framställning och distribution järn. Bosättning skapar bygder medav
koncentrerad bebyggelse, skilda åt vidsträckta skogar och utmarker.av
Landsbygdscentra: Under den äldsta medeltiden har stark folkökningen

till förtätninglett bebyggelse i slättbygdema och spridning iav en
skogsbygdema. Några förtätningar blir våra äldsta städer. Vi kan
samtidigt skönja administrativ organisation landet, först i formen av av
"småriken", sedan socknar, härader och landskap.som
Tätortsmiljö: Under medeltid och början tid skapas mångaav nyare
kulturmiljöer vi i dag särskilt städer, kyrkobyggnader,värnarsom om:
bruksmiljöer. På del håll utvecklas gods byggeren som agrar
stordrift. eller organiserade skifteslagByar, mellan många intressenter,
uppträder de flesta håll.på Besättningen har fått sitt bestående grund-

bygder, och bestämt fördelningen viktigamönster vägar,orterav av av
består i sinaDet grunddrag viännu mednaturresurser. trots att

vetenskapens och teknikens hjälp förefaller ha gjort oberoendeoss av
den omedelbara närheten till jord, råvaror och energikällor.
Jordbruksmiljä: Under 1700- och 1800-talen upplöses bysamhället och
jordbruket individualiseras och modemiseras, bland annat genom
storskifte, enskifte och laga skifte, vilket starkt påverkar kulturland-
skapet och många gånger också bebyggelsen. framföralltI städerna
börjar vi skönja begynnande industrialisering ofta berören som
stadskämoma.
Industrimiljö: Från 1800-talets mitt industrialiseras Sverige. Inflytt-
ningen till ökar dramatiskt i takt med jordbruketstätorterna och
skogsbrukets mekanisering. Funktionellt landets tillväxer orter samman

första fas bindsI städerna för snabbaett system. varutrans-en samman
och långväga tjänsteresor. andraI fas skapar finmaskigtporter etten

städerna vidsträckta lokala arbets- ochvägnät servicemarknader.runt
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Skyddsbehov6

landskapetiFörändringar6.1

påtagligt påverkat be-särdragkulturellahållervissa regionerI som
landskapetefterhandförloradelandskapsbild på gåochbyggelse att som

förändras.elleröverges
huvud-har i daglandskapselementenformademänniskornaDe av

kring sekelskiftet. Defunktiongrundläggandesakligen somsamma
förändrats.logik skalan harfysiskabinds också mensammasamman av

odlingshinder ochhar allaodlingslandskapetrationaliserade nästandetI
mekaniseradeeliminerats.och fauna Detför florarefugierdärmed
byggenSåvälskogslandskapet.skogsbruket har storautarmat som

miljöer. detfattiga Ibiologisktskogarplanteradeenhetliga, är sett
centrala och påleder konkurrensenlandskapeturbaniserade annatom

industrier,bostadsområden,till differentiering.lägen Nyaattraktivasätt
stadskärnan.flygplatser utanförplacerasochterminaler, varuhangarer

i delandskapetförtätas och dominerarTransportledema större tätorter-
be-detskogsbruket,mekaniserade åker- ochnärhet. Det nyanas

medtrañkintensitetenannorlundaradikaltoch denbyggelsemönstret
förändratavgasproblem harochbullerzonermedföljande barriärer, natur-

människor-utarrnningstäderna medkringodlingslandskapetoch aven
ochdjurensrekreationsmiljöer växternasochfriluftslivs- samtnas

följd.livsrum som

fritidslandskapet6.2 Det tätortsnära

fritids-grundläggande detkrav på tätortsnäraidagVi ställer tre
estetiska kvalitet,landskapetssådanaViktigalandskapet. är

tillgängligheten.ochaktivitetsmöjlighetema
Vårblommor ochupplevelserkvalitet innehållerFritidslandskapets av

parker, kulturprägladebyggnader ochkulturhistoriskafågelsång,
åkerholmar ochskogsbryn,medbiotoprikhagmarker och natur

kallar land, biologenekonomenlandskapSammastenrösen. som
virkeskapital och byggarenjägmästarenmiljö,kemistenekosystem,

värden har med vårt kulturarvimmateriellaomfattar ocksåråmark som
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och regionala identitetvår och dessutom ofta har estetiskgöraatt som
anknytning.

förVåra motiv åt olika fritidsaktiviteter skiftande ochägnaatt äross
kan frågaDet självförverkligandesammansatta. vara om genom

konstnärliga aktiviteter, målinriktad bildningstörst eller helt enkelt fåatt
tillskott till hushållet från odlingslotten eller fiskefänget. Fornminnes-ett

rika bygder, herresäten, bruksbygderslott och och industriminnen,
folkparker och motions- och idrottsanläggningar exempel påärmuseer,

inslag för olikai landskapet basen våra fritidsaktiviteter.utgörsom
Möjligheterna idka friluftsliv i Sverige i internationelltäratt ett

perspektiv mycket goda. Allemansrätten möjligheter vistas iattger oss
vidfor naturupplevelser bl.a. cykelturer skidutflykter,och badnaturen

och avkoppling. Landet glest befolkat och i de tätbefolkadeär även
regionerna bor de flesta i mindre eller medelstora med relativttätorter
lättillgänglig friluftsmark i sina omgivningar. bilaga 6 redovisasI
allmänt tillgänglig mark i de städernas närhet.större

städernas parker6.3 ochHoten mot

grönområden

vilar hot det kultur och fritidslandskapet.Det tätortsnäratre mot natur-,
första hotet kommer från fortätningar iDet gällerDettätortema.

såväl de centrala delarna randzonen mellan tätbebyggelse och densom
omgivande landsbygden. Investeringar i trafikanläggningar, ochvägar
järnvägar innebär ofta, framför allt i storstadsregionema, tidigareatt
sammanhängande områden styckas Naturområden och tillgröna upp.
viss del parker betraktas inte sällan reservmark föräven som ex-
ploatering.

andra hotet kommer från jord- och skogsbruketsDet utveckling som
förvandlat från variationsriktlandskapet skifteslandskap, därett
markanvändning och vegetation i hög grad har efter deanpassats
naturgivna förutsättningama, till storskaligt industrilandskap, därett
tekniken allt kraftfullt modifierar och markanvändningennaturenmer
förenklas till åker och skog. När skogen präglad boskapännu var av

betat fanns det tilltalandei sekler miljöer överallt. Med detsom
mekaniserade jord- och skogsbrukets intåg har många områden efter

Ängarhand blivit allt attraktiva.mindre och plöjsgräsmarker till åker
och planteras biotopermed Små småvatten åkerholmarochsomgran.
fylls igen uktmarker och kärreller schaktas bort. F dikas ochut vatten-

modernt rationelltdrag läggs i underjordiska landskapEtt präglatrör. är
och igenläggning.isoleringuträtning och utjämning, finnsDär ettav

raka veteåkrarfåtal långa linjer med granåkrar vilketmöter ärsom en
ekologisk såväl förflackning. mångaestetisk Av orsaker, inte minstsom
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landskapet inte i omfattningekonomiska, har det någontätortsnära större
med friluftslivets mål i sikte. finns i expansivablivit skyddade Det

osäkerhet det framtida behovet mark ochtätorter även en om av
friluftslivets anspråk har inte alltid högsta prioritet

kommer från bristandetredje hotet samordning och kunskap,Det
reellt intresseknappa och det gäller förvaltningennärsvagtresurser av

kulturmiljöer.stadslandskapets ochnatur-
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Avgränsningar7

Större städer7.1

framförDet allt i de städerna grönområdenär större tätortsnärasom
för påtagligt och varaktigt exploateringstryck.utsätts ett

Utredningen har neråt vid kan nåsgränsensatt tätorter som av
invånare inom cirkel med50.000 radien kilometer från10en

stadens mindre städer ligger stadskärnanI mycket detnäracentrum.
omgivande och odlingslandskapet.natur-

Enligt direktiven skall utredningen kartlägga vilka områden i landets
tätortsregioner inrymmer nationellt och internationellt unika natur-som
och kulturvärden och samtidigt har betydelse för tätortemasstorsom
ekologi föroch människornas rekreation.

Befolkningstätheten varierar regionalt. Befolkningstätheten varierar
lokalt bilaga det här5. sammanhanget det städernas faktiskaIäven är

utbredning landskapet befolkningensi och geografiska fördelning i och
i anslutning till städerna intresse. i den centralaDetär ärsom av
stadens och parkområden och i deras relation till det omgivandenatur-

och kulturlandskapet staden har delar sitt förflutnanatur- storasom av
närvarande. också här, och då framförDet allt i de städerna,är större

konkurrensen mark påtagligt påverkar stads- ochmestsom om
landskapsbilden, människornas friluftslivs- och rekreationsmiljöer och

ochdjurens livsrum.växternas
faktorerTvå påverkar allmänttillgången på tillgänglig mark per

invånare. storlek.Den städernas Ju dess mindreär större tätortena
Ävenrekreationsmark invånare. andraDen städernas läge. i deärper

tätbefolkade regionerna bor de flesta i mindre eller medelstora tätorter
med relativt lättillgänglig friluftsmark i sina omgivningar. Endast
Stockholm och Göteborg har utpräglad stadsbebyggelse längre frånuten
stadskärnan kilometer.5 detDär storskaliga jordbruket dominerar iän

ochSyd- Mellansveriges slättbyggder tillgången attraktiva ochär
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NorrlandsStäderna ifriluftsliv begränsade.förområdenlättillgängliga
mark invånareallmänt tillgängligdäremotskogsbygder har gott perom

bilaga 6.
ligger i de städerområdenalltså utgörhandlarDet somsomom

härområden. Gränsen hartätbefolkadeSverigestyngdpunktema i mest
medcirkelinominvånarekan nås 50.000vid städersatts enavsom

detmycketstadskärnanmindre städer ligger näraradien kilometer. I10
allt iframföroch har därodlingslandskapetochomgivande natur- -

beskrivsStädernai sin närhet.friluftsmarkskogsbygdema gott om-
kartbild.nedanståendeSverige visas påläge ikortfattat i bilaga Deras
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7.2 Grönområden med komplexa
skyddsvärden

Utredningens Sjubedömning: landets städer har sådanastörreav
och i huvudsak oexploaterade centrala markområden därstora

kombinationen kultur- och rekreationsvärdena skullenatur-,av
kunna motivera förstärkt skydd enligt kap.3 §7 NRL.ett

kombinationenDet och kulturvärdenaär inom geografisktnatur- ettav
bestämt och område grunden förtätortsnära områdeutgör att ettsom
skall omfattas bestämmelserna i 3 kap. 7 § NRL. propositionenAvav
1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
framgår de rekreativa värdena skall tillmätas betydelse.ävenatt stor
Ostörd fågelrika våtmarker, historiska byggnaderängar, ochnatur,
parker, trädgårdar, kolonilotter eller utsiktsplatser exempel påärmuseer,
sådana rekreativa värden. handlar härDet möjligheterna slåatt attom se
vakt tillräckligt centrala markområden de mångastora näraom
människorna i staden. Dessa områden ska i huvudsak ha lämnats
oexploaterade. .har parklandskap,Där naturmiljöer och
bebyggelsemiljöer flätats till unika historiska landskapsamman som
speglar städernas utveckling och har väsentlig funktion för denen
biologiska mångfalden, för kulturella begivenheter och för ochnatur-
kulturupplevelser den rekreation alla behöver. handlarDetsom ger
också skapa stråk staden möjlighetgrönaatt attom genom som ger
behålla öppenheten landskapet utanför. Syftet med bestämmelsernamot

nationalstadsparker övergripande skydd behövs förär att ettom ge som
förhindra fortlöpande exploatering och fragmentisering park-att en av

och naturlandskap har dessa samlade värden och då framför allt isom
de städerna där konkurrensenstörre mark påtagligt påverkarmestom
människornas friluftslivs- och rekreationsmiljöer djurens ochsamt

livsrum. Behovet skall iväxternas relation till det skyddses annan
lagstiftning kan plan- och bygglagen, kulturminneslagen ocht.ex.ge
naturvårdslagen. Eftersom de markområden det gäller ofta deär mest
attraktiva för bebyggelseexploatering det nödvändigt fasta påär att ta
alla skyddsintressen och också på alla utvecklingsmöjligheter gårsom

förena med dessa.att
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iområdenbedömninglänsstyrelsernashar inhämtatUtredningen av
kunnade skullevärdensådana utgöraharlänrespektive attsom

länsstyrelsemasminstdå inteochUtredningen,nationalstadsparker.
centralastäder finnssvenskai våradet mångavisarredovisningar, att av

harinte barabevaraderekreationsområden storaochpark-, natur- som
detbibehållamöjlighet näraocksåkulturvärdenoch attutannatur- ger

utanför staden.landskapetstadsbebyggelsen ochmellansamspelet
har mycketSverigevi ivisar dessutomredovisningLänsstyrelsemas att
också finnsuppenbarligenoch detområdensådanakunskapgod attom
perspektivlångsiktigtidemskyddaberedskapstark ettmotatt enen

tillbifogasredovisningLänsstyrelsemasexploatering.lämpligmindre
i bilagautredningen

antaletbegränsavaltövervägandeni sinaharUtredningen att
därvidprövning och harföremål förborde bli närmareområden som

förbehov ökarkriterium. Dettaviktigtskyddsbehovethaft ettsom
innebärsplittrat.förvaltandet Detellermarkägandet äri vilkaområden

exempelvisområdenvissafrånavstått prövautredningen närmareattatt
sindokumenteratharmarkägarekommunen samtsådana där är ensam

skydd.nödvändigtområdetvilja att ge
nationalstadsparkentillmed hänsyndärutöverharUtredningen att

restriktivtvaltmedvetetskyddsinstrumentoch ettärbegrepp nytt,som
viljakan kommaframöverinnebär attförhållningssätt. Det att man

föreslagnautredningendeområdennågraytterligareinnefatta än menav
till dessanståfårsådanafördel beslut atttordedet omomenvara

nationalstadsparker.antalbegränsatmycketvunnitserfarenheter ettav
tidigareavgränsningarvärdekriterier ochdeförInom somramen

särskilt intresseområdensjufunnitutredningenredovisats har avvara
prövning:fördärför lämpligaoch närmare

trädgården-Änggården GöteborgiSlottsskogen-BotaniskaOmrådet-
i MalmöPildammsstråket-

UppsalaiUppsalaåsen-FyrisånOmrådet-
NorrköpingiMotalaOmrådet kring ström- ÖrebroSvartånlängsStråket genom-

HelsingborgiLandborgspromenaden-
Älvrummet Trollhättani-

ibeskrivsdessa nästaoch hotenvärdensamladeområdenas motsjuDe
kapitel.
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städerSju8

Göteborg8.1

Göteborgs grönstruktur

Göteborg ganska välförsett med grönområden. Park- ochär naturytor
förbinder de olika stadsdelarna med varandra. Att så storapass

finnsgrönområden bevarade i centrala Göteborg kan till delstor
förklaras landeriema och försvarsmaktemas styrka hävda sinaattav av

Ävenmarkområden. det faktum holländama, anlitadesatt som som
traditionelltstadsplanerare, inte exploaterade bergspartier, hargärna

bidragit till vegetationsklädda områden bevarats fram till våraatt stora
Ävendagar. älven och andra vattendrag viktiga delar iutgör

grönstrukturen.

naturområdenYttre zonens

den ligger hela kustområdet medI sin, från ochyttre natur-zonen
rekreationssynpunkt, mycket attraktiva skärgårdsmiljö. finnsDärutöver

naturområdenockså andra sträcker sig flera mil vidare istora utsom
grannkommunema. Flertalet naturområdenstörre är avsatta som

friluftsområden.eller flestaDe dessa skogsområdenärnaturreservat av
och viktiga kämområden för och djurlivet..utgör växt-

naturområdenInre zonens

Den fortsätternaturområden in kilar i den inreyttre storazonens som
Änggårdsbergen-del dem, DelsjöområdetEn ochzonen. somav

Slottskogen, sträcker sig ända in i Göteborgs centrala delar. Kilarna
fungerar viktiga ekologiska korridorer och det älven ochgör ävensom
övriga vattendrag. Mindre naturområden, parker och parkstråkstörre
kompletterar grönstrukturen i den inre och viktiga förärzonen,
närrekreationen. Parkstrâk Vallgraven med Allén,Nyasom
Kungsparken och Trädgårdsföreningen också mycket stadensrymmer av

2 16-0376
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for Göteborgkulturella identitet.människors Dedärmedhistoria och
för stadsbilden ochviktiga bådebergknallamakarakteristiska är

Även staden har mångacentrala delari mycketgrönstrukturen. avav
här finns till och medoexploaterade ochförblivitbergknallardessa

ovanligavissa mycketfor arter.utrymme

ttsskogen

askafjorden

naturområden iTätortsnära
Göteborg

BebyggelseVitt:o,.M Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten-f
m.m.
Mörkgrått: markAllm. tillgänglig

Änggårdsbergen-BotaniskaTrädgården-Slottsskogen

Sandsjöbackascentrala delar medstadensförbinder storaOmrådet
utanför kommunensig långtsträckersöder somnaturområde i även
grönstruktur.i Göteborgsfunktionviktigsåoch har på sätt en



SOU 1996:38 35

Änggårdsbergen sedan till1975, delarär, inomstora naturreservat,
både Göteborgs och Mölndals kommuner. Området består av en
höjdplatå genombruten dalgångar. Höjdplatån har hällmarksytorstoraav
med jordtäcke, medan dalgångama har utbredda sand-tunt och
leravlagringar. Berggrunden består så kallad Göteborgsnejs,av som
fläckvis vittrar direkt till Göteborgsnejsen har få motsvarigheter igrus.
Sverige. berget vid Högsbo liggerI geologiskt välkänt pegmatitbrott,ett

naturminnesförklarat. Bland olika intressantaär mineraler kansom
Änggårdsbergenberyll, och zirkon. I finnsnämnas det dessutomgranat

spår forntid, i form fomborgar, bronsåldersrösen,av av
jämåldersgravfält m.m.

ÄnggårdsbergenUnder medeltiden hårt betad utmark,var en
förmodligen klädd med gles ekskog. delEn mark användes for
svedjebruk eller brändes ljunghed. ekskogDen fanns skövladessom som
på 1500-talet.

Änggårdsbergensbörjan 1900-taletI uppmärksammade storaav man
betydelse nederbördsområde och experimentyta för den nyanlagdasom
Botaniska trädgården i Göteborg. Göteborgs stad inköpte då marken och
skyddade den från exploatering.

ÄnggårdsbergenSå all skog i första generationen.gott ärsom av
Bergryggarnas sidor kläds vindpinad ek, björk och tallbestånd. Iav
dalgångama finns rikare skogstyper med hassel, ek, bok och andra ädla
lövträd. Naturparken med Vitsippsdalen har sedan 1910-talet status som

rik västsvensk lövskog. det kalladeI så "Arboretet"ett finnsreservat av
planterade bestånd både inhemska och utländska trädslag.av

Kulturbetingade fukthedar och ljunghedar täcker områden, ochstora
här finns flertal sjöar, myrgölar och kärr. hyseräven Dessa riktett ett
fågelliv liksom området i övrigt. Smådopping hör till de intressantamer

finnsHär också däggdjur älg, rådjur,arterna. grävling ochgott om som
hare. Insektsfaunan delvis unik.är
Änggårdsbergen har viktig funktion referensområde för etten som
typiskt västkustlandskap, fungerar också populärtettmen som
strövområde för många göteborgare.

Botaniska trädgården började anläggas på 1910-talet på landeriet
ÄnggårdensStora mark och öppnades för allmänheten 1923. Den

egentliga trädgården har på hektar.20 Terrängen kuperad ochyta ären
nivåskillnaden inom trädgården 100är närmare meter.
Trädgårdsanläggningama i den egentliga trädgården rikt varierande.är

I Botaniska trädgården finns flera kulturhistoriskt värdefulla
byggnader: landeribyggnaden från 1912, ditflyttat bostadshus ochett ett
lusthus från 1700-talet byggnader i klassicistisk stil från 1920- ochsamt
193 O-talen. Vidare finns växthus, ekonomibyggnader och restaurangen
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grundläggare,Adolf, stadensöverlät Gustavgrundande 1621,
Sommartijdoch Barnför "HustrurborgerskapetåtSlottsskogen att: om

ickedem sådantwillSkog: Så H:sK MztEngegårdssig utiförlusta
djur,och fallaneder Skogender huggade ickeHafa, allenastförment

tilldet framdröjdedettamotwillighet". Trotsnågoneller bruka annan
och år 1875med stadeninförlivadesSlottsskogen sattesinnanår 1868

UtformningenKobb.ledning Augustundermed parkenigångarbetet av
gångstråkböljande,med mjuka,parkstilengelskgjordes i genom

vegetation.slutenochomväxlande öppen

år 1900.omkringSlottsskogen

ochmusikpaviljong,anlades,dansbanoroch vattentomFågeldarmnar
England.frånimponeradesdovhjortaruppfördes ochrestauranger

delar landet,från olikainflyttadegöteborgamaMånga avvarav
ismåningomresulterade såbildades. Det attlandskapsgillenolikavarför

flyttades från1800-talet,från 1600allalandskapsstugor,fyra -
Slottsskogen.tillrespektive socknar

areal på 137mednaturparkGöteborgsSlottsskogen idag störstaär en
funktion,fyller viktigGöteborg ochcentralaParken ligger ihektar. en

lunga. Inomstadensrekreationsområde äveninte bara utan somsom
ochbullerskyddad från motorfordonensskogens domäner är man

picknickkorgar,söndagsutflykter medfamiljer påHit kommeravgaser.
återkommandeårligenkonserter,ocksåhär anordnasmen

finnsoch mycketdansuppvisningar Häridrottsevenemang, annat.
lekplats,fågelhus, för barn,pingvindammar,ochdjurparker, säl- zoo

m.m.
bergknal lar ochskillnader med brantatopografiskaOmrådet har stora

detallNaturområdena domineraspartier.planalåglänta, stora av
de bördigare sluttningama.och bok påoch ekhöjdpartiemamagrare

ochÄven avenbokinslagförekommerlindalm och artersamt somav
azalea- ochoxellundfinnsidegran. Här samtäven en
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låglänta, plana partier. Naturområdena domineras tall på destora av
höjdpartiema och ek och bok på de bördigare sluttningama.magrare

Även lind förekommeralm och inslag avenbok ochsamt arterav som
idegran. finns oxellundHär azalea- ochäven samten
rhododendrondalar. Grönstensmaterial och lättvittrad röd gnejs har
underlättat etableringen näringskrävande skogsbingel,växterav som
lundslok, och lundvårlök.smånunneört svampfloranInom har många
sällsynta påträffats. dessa kanAv ollonskål, klumpticka,nämnasarter
räfflad nagelskivling, violfotskremla, bronssopp och tjällsopp. deAv
hotade bland de lägre djuren finns Anthrenochernes stellae,arterna
klokrypare och Stenamma westwodii, en myra.

Exploateringsintressen och skyddsbehov

ÄnggårdsbergenSlottsskogen, Botaniska Trädgården och jämte
Slottsskogsvallen och Slottsskogskolonin ligger huvudsakligen i

ÄnggårdsbergenGöteborgs kommun, undantaget vissa delar av
ligger i Mölndals kommun.som

Enligt översiktsplanen för Göteborg finns för närvarande inga
planer bebyggelse ellerpå exploatering inom området.annan
Skyddsbehovet får emellertid i längre perspektiv. Under denettses

30-årsperioden vägprojekthar genomförts bildatochstörresenaste ett
barriär mellan Slottsskogen och Botaniska Trädgården. Några
bostadsprojekt varit bebyggelse förhar aktuella och haroch idrottsport
genomförts. Botaniska Trädgården har under periodInom samma
universitetsbyggnader uppförts. och rekreationssynpunktUr natur- samt
stadsbildmässigt har dessa projekt haft negativ inverkan på området.

Ytterligare vägprojekt har varit aktuellt, nämligenstörreett en
förbindelse mellan Hammarskjölds led och med tunnelDag E6:an

Botaniska Trädgården. Projektet väckte kraftig opinion igenom en
mitten 60-talet och skrinlades. Behovet tvärförbindelser kvarstårav av

finns för närvarande intenågra sådana bland planeradeupptagenamen
vägprojekt för Göteborgsområdet. randenI Högsbo Industriområdenmot
finns några planerade industribyggnadsprojekt kan komma attsom
genomföras inom de åren.närmaste
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Malmö8.2

naturområdenYttre zonens

få inslagharåkerlandskäpi natur.liggerMalmö ett avsom
backlandskapviaslätt i söder,storskaligskiftar frånLandskapsbilden en

nordost. övrigtlandskap i Iinflueratbebyggelsetilli öster ett mer av
hav.tillMalmö öppetgränsar

allemansrättsligtsporadisktendastinnehållerDen yttre zonen
liggeranlagd Däri formdå oftaochområden, natur.tillgängliga av

gräskläddadeponi, deåterställdrekreationsområde enSpillepengens
Käglingef.d. robotfält,bl.a.SallerupSödrai ettkullama m.m.

naturskönareden alltgrustäkt,ochåterställd tipprekreationsområde
vidstrandängarnadeponiochkalktäktf.d.Klagshamnsudden samt

med denhar kontaktiStrandängamaochsöderbåde ikusten norrnorr.
värdenhar högaområdendessaAllaAlnarpsparken.expanderandei dag

gällerrikssynpunktnaturvärden. Urhögaför traktenochfriluftslivetför
Sallerup.i Södralandskapetochstrandängarnabådedetta

gårdar,byar ochtypiskajordbruksbygd medNaturområdena avomges
bäckar, åar,enstakadungarmindrealléer och samtochgravhögar rösen,

och dammar.märgelgravar

naturfronterStadens

distinkt.landstad ochmellan ärkompakt stad där gränsenMalmö är en
inåtochhavet,ochåkerlandskapetstenstadenUtåt möter

för dentypiskt tätapåparkernamed sätt ärdensamspelar ett som
centraltmycketdessutomliggerparkernastaden. Dekompakta stora

tidiga 1900-detseklets ochförrakontakt medi direktMalmöbelägna i
rutnätsstadensdetta. AtttydligtpräglasInnerstadenbebyggelse.talets av

innerstadensbebyggelsenfrånparkerna gör attstrikta avgränsargaturum
verkligendeparker ochdessautbildasnaturfront attpåtagliga motmest
parkernaintegrerarelementlungor. Detstadensupplevs gröna somsom

kanaldeni formfrämststadenmed är vattnet, omgersomav
länkförmedlandeockså stadens motparkerna utgörstadskärnan. Men

Park- ochinför detbebyggelsen mötet.omsluteroch utsattahavet
med årenoch präglasutfyllnaderpåhelt byggtsharstrandområdena

naturkaraktärutbildatmed tidenharläge. Desittalltmer utsatta enav
upplevsRibersborgsstrandenursprunglig.upplevsmånga somavsom

dynlandskap,medsandstrandskånskursprungligexempelvis som en
byggd.konstruerad ochomgivningsinliksomden äratttrots
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Tottsparkee
Pildamms
parken

Klagshamn

Tätortsnära naturområden i Malmö
Vitt: Bebyggelse
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m.
Mörkgrått: Allmänt tillgänglig mark

Malmös parkstråk

Flera de parkerna ligger samlade i stråkstörre staden, frånav genom
stadskärnan och till stadsranden. Dessa stråk de fåut utgör ett av
stukturerande elementen i staden och innehåller dessutom i flera fall
höga naturvärden. utvecklasHär anrik flora och fauna, iävenen
förhållande till omgivande landskap. Dessa anlagda parker i Malmöär
den viktigaste förutsättningen för utveckla stadens biologiskaatt
mångfald och Malmöborna kompensation för bristen Inatur.ge en
den kompakta stenstaden parkmark värdefull varhelst denär uppträder.

MalmöI den liten andel staden, endast mz/inv,utgör 45 vilketen av ca
det lägsta värdet i Sverige.är
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Kuststråkettotalt,styckenfemparkstråken, ärdominerandetvåDe av
imed kustenstadskärnanförbinderKuststråketPildammsstråket.och

Öresundsparken, Ribersborgsstranden,Scaniaparken,omfattarochsöder
ochstrandängarBunkefloLernacken,Sibbarbsstranden,

strandängarBunkeflo utgörområdenAllaKlagshamnsudden. utom
Öresund. sinPildammsstråket iiutfyllnader turellerdeponiertäckta

Även ingårhärstaden.söderslättenmedhavetförenar om
Öresundsparkenoch1933-63anlagd mellanRibersborgsstranden

och vallgravarbastionermedslottMalmö husingår1924. Därutöver
1896-1905,Slottsparken1869-81,Kungsparken1500-tal,

Stadionparken1914-1926,IdrottsplatsenGamlamedPildammsparken
1968-KroksbäcksparkenÃrtholmens och1940koloniområde1957,

73.

Pildammsparken

Pildammsstråket

deinnehållergrönstråk. Detviktigaste storaMalmösPildammsstråket är
PildammsparkenochSlottsparkenKungsparken,parkerna,historiska

ochvärde. Dekulturhistoriskt representerarnationelltalla varär avsom
inspireradetysktdenparkideal, fråntidssinexmpel pågodaför sigen

amerikansktengelskt/via denKungsparken,promenadparkenromantiska
klassistiskadenSlottsparken tillaktivitetsparkenmodernainspirerade av

andradessutomstråket finnsPildammsparken. Iprägladeideal
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ochfunktionalismensparkhistoriasvensktidsutsnitt t.ex.ur
framhävts ivärden harParkemasparker.modernismens

kulturmiljösynpunkt. finnsDetriksintressensammanställningen urav
kanske i högreparkerpå Malmösaspekter änandradock några som

visar hurPildammstråkets framväxtbetydelsefulla.demgrad gör man
och i sambandnaturfattigt omlanditillskapaframgångsrikt kan ettnatur

omgivandeför detinvånarnastaden kompenserautbyggnadenmed av
detframgångsrik illustrerasvaritstrateginbrister. Attlandskapets av
dvsstadsdelen i staden,den trädtätasteinnerstadMalmöfaktum äratt

ytterstadsdelama från 60-70och invånareytenhetfler trädhar änperper
förhållande. medvetnaSverige unikt Denförtalet. Detta är ett

debristen på ochMalmöboma förkompenserasatsningen på naturatt
parkerna i Malmömedförtharstadenden ärvillkor ettatttäta ger,som

blivit tillidentitet och harför stadensattributenviktigastede enav
ochgällerinvånare. Dettaför stadenssymbolfråga oavsett vane-

mellan boplats ochavståndethurochutnyttjandemönster äroavsett stort
exemplet Malmöväldärvidlag illustreras äraspektpark. En avsom

ärten förutsättningstorlek i sigparker, där parkernasbetydelsen storaav
och upplevelser.aktivitetervarierat utbudochmångfacetteratför ett av

skyddsbehovochExploateringsintressen

önskemålellerpåför kravgrönstråk oftastMalmös utsättsDet somav
centrala delar.dessoch då främstPildammsstråket,exploatering ärom

till parkernaanslutningi eller ihar tomtmarkstadenberor påDetta att
förändra eller utvidgabehovåterkommande harochstråketi attav

exploateringstrycket ökar ocksåverksamheter. Meninstitutionella genom
ochSlottsparkenmarkvärden.ökandemark ochkonkurrens om

exploateringsförslag.omfattandeföremål förvaritPildammsparken har
infrastrukturenden tekniskaupprustninginförstårMalmö idagDå aven

iexploateringstryck. Stadensgenerellt ökat naturresurserförväntas ett
föremålblitroligenfritidsområden kommerochparkerdess attform av

omfattandedennatill följdexploateringsdiskussionerför avnya
staden.förändring av
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8.3 Uppsala

Uppsala i landskapet

Uppland höjde sig havet det sista Sveriges landskap. Allt-ur som av
eftersom landet blev till höjder, fjärdar till åar och havetsöar bottensteg
blev till bördiga lerjordar. Där land höjt sig havet bosatte signytt ur
människor för bruka den bördiga lerslätten.att

Norr Uppsala består berggrunden flackt urberg, söderutom av som
övergår i sprickdalslandskap. harDär urbergsytan brutits sönder i
sprickzoner inlandsisen och vattendragen ytterligare fördjupat tillsom
breda dalstråk. del dessaEn dalstråk utgjorde forna tiders segellederav
till havet och de också mycket fomlämningsrika.är Idag dalstråkenär
uppodlade lerslätter genomkorsas åar och bäckar.som av

tydligaste dalstråkenDe kring Uppsala Fyrisåns dalgång i nord-är
sydlig riktning, övergår i mälarviken Ekoln Sävjaåns dalgångsamtsom
i nordväst-sydöstlig riktning tidigare utgjorde Långhundraleden insom

Uppsala. tredje dalstråkEtt nuvarande Hågadalen, harmot är som en
nord-sydlig sträckning. Kring dalstråken finns eller mindremer
sammanhängande och hällmarker ofta skogsbevuxna.morän- ärsom

I Uppsalas närhet ligger flera sammanhängande skogsområden:stora
ÖrlösanStorskogen i nordost, i Lunsen i sydost och Nåsten iöster,

idagDessa mycket viktiga rekreationsområden.väster. är
Andra områden viktiga för friluftslivet Hågadalensär ärsom

fomminnesrika och natursköna stråk, Fyrisåns dalgång söder om
Uppsala, mälarviken Ekoln och dess stränder, det örtrika herr-
gårdslandskapet i Kungshamn-Morga det omväxlandenaturreservat samt
landskapet kring Hammarskog och Dalbyviken med uddVreta och
Dalkarskärret. Särskilt de sist nämnda områdena mycket fågelrika.ärtre

Uppsala finner sitt läge

Uppsala fåttalltså staden på slätten sitt självklara lägeär som genom
inlandsisens och landhöjningens inverkan landskapet.på

isenNär drog sig tillbaka lämnade den rullstensåsar efter sig. En av
dessa Uppsalaåsen korsar landskapet i nord-sydlig riktningär ochsom
bildar mellersta Upplands ryggrad. På sitt krön bär sedan urminnesden
tider landets huvudvägar. Bebyggelsen har, de mångaen av som
fomgravama visar, under följtårtusenden denna Mellan Flottsundväg.
och Uppsala finns fortfarande kvar.åsvägen hör historisktDen till de
viktiga kommunikationsledema och har varit så flitigt brukad denatt
vissa sträckor hålväg.till så kalladnötts ner en
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till den sk.Fyrisån utlöpareutgjordeförhistorisk tidUnder en
nuvarande SävjaånsiLånghundraleden,ochFyrisånArosfjärden. som

från havet ochviktigaArostjärden,nådde vattenvägarsträckning var
politiska,traditionen,enligtUppsalaMälaren in mot var svearnassom,

farledema uppfördesskydd förTillekonomiskareligiösa och centrum.
sådan fomborg frånliggerSunnerstaåsenPå krönetborgar. enav

omkring 400 Kr.e.
landhöjningenTill följd av

ochArostjärdens lägeförsköts
helamynningdärmed Fyrisåns

nuvarandeVidsöderut.tiden längre
ochFyrisånkorsarKvamfallet
ånsvarandra. lågHär ;nuvarandeUppsalaåsen

GamlaUppsalaoch häromkring år 1000mynning
vadställe därfanns då vatten-ett

stråladelandvägaroch samman.
blevåmynningenvidVadstället

kalladeshandelsplatssnart somen
växte ochHandelsplatsenAros.

Östratillsmåningomsåbytte namn
gjordeLandhöjningenAros.

Uppsalasjöledenefterhand motatt
ochoch ifarbarmindrealltblev

Östra iArosmed det växte
1200-talet,slutetbetydelse. I av

idomkyrkaniefter branden
Uppsala, denåsen ochGamlanuvarande övertog vidlägeUppsalas

Östra funktion ArosfjärdenUppsalasAros att forna
kungamaktensochkyrkansvara

Östra det tidigareochtill Uppsalabytte dåAroscentralort. namn
Gamla Uppsala.tillUppsala blev

naturområdenTätortsnära

sträcker sinajordbrukslandskapetkulturbygdi därliggerUppsala en
mycketUppsalaåsens höjdryggden inre utgörin i ettkilar ända zonen.

viktiga stråkflacka Andralandskap. grönai dettaviktigt inslag annars
intressanta,kulturhistorisktoftastråk ocksåvattendragen. Dessa ärföljer

Hågadalen, Sävjaåns-fomlämningsrika. ochsådetill följd ärattav
skogskläddamestadelsstråk. åsensådana DendalgångarFyrisåns utgör

korridorer och viktigaekologiska rek-dalgångaroch åamas är
finns det andraoch åamaåsen ävensidanreationsstråk. Vid natur-av
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i Uppsalas närhet. har alla betydelse för fri-områden De såvälstor
fauna.luftslivet for flora och i staden ligger parkerna ochInnesom

stadsskogen. och syd-ost når de angränsande skogsområdena ändaI öster
i Uppsalas inre zon.

naturområdenTätortsnära
i Uppsala

BebyggelseVitt:
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m.
Mörkgrått: Allmänt marktillgänglig

Innerstadens grönstruktur

Utmärkande medför Uppsala den klassiska Uppsalasiluetten dom-är
kyrkan ochoch slottet åsen. ligger Sveriges Nordenspå Där ocksåuppe
första universitet med universitetshuset och universitetsbiblioteket
Carolina Rediviva rad institutionsbyggnader. Kring dessasamt en
institutioner breder stadens parker sig och bildarut storen
sammanhängande i staden.kärna Botaniska trädgården,grön
Slottsparken, Slottsbacken, Engelska parken, Gamla kyrkogården,
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domkyrko-ochOdinslundUniversitetsparken,Observatorieparken,
med sittmiljöer,värden.kulturhistoriska Dessaallaharmiljön, stora

förförutsättningenocksåparkträd,äldreinslag utgörrika enav
biologiskökaddärmedochfågelfaunaochinsekts-intressant en

mångfald.

1840.omkringdomkyrkanochRedivivaCarolinaSlottet,
Martin.EliasFredrikLitografi av

Årummet viktigtsigi gröntFyrisån. ettflyter utgörstadenhelaGenom
parker.ochsträndervattenfall, forsar,kajer,trädkantadesinastråk med

användspark1800-talsStadsträdgården,parken ärDen somstörsta en
sida liggerFyrisånsSvartbäcken på östrainvånare. Istadensflitigt av

kulturhistoriskthögtmycketharLinnéträdgården, ettanrikaden som
internationellt intresse.ochvärde är av

Uppsalaåsen-FyrisånStråket

helaviktig förocksåbiotoprik ochvarierad ochstråketiNaturen är
Åsen korridorerekologiskaoch ånekologi. utgörregionens som er-

alltfinnsdjur ochför Härstaden växter.spridningsvägarbjuder genom
historiskaochlövträdmed ädlalundarmånghundraåriga tallar,från

ochbeteshagarsankängar,med sinaåmiljöntillparker, vassar,
sinharinsekterochhotadeSällsynta och växtertorrbackar. arter av

bioto-oförändradelängesina mångamedlandskapet,i det gamlagrund
fågellokaler.artrikasteUpplandsocksåstråket finnsInom avenper.
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Stråket också kulturhistoriskt komplext. Gamla Uppsalaär
fomlämningsområde och de marker där Linné vandrat och verkat är en
del det internationella kulturarvet. här finnsMen också andraav
kulturhistoriskt intressanta miljöer från såväl förhistorisk historisksom
tid, vilka flera central betydelse för Sveriges historia. Uppsalaärav av

krönings- och begravningsplats har också nationellt intresse.ettsom
Genom sitt centrala läge och sitt utbud attraktioner stråketärav av

värde for friluftsliv och turism. finns motionsanlägg-Härstort gott om
ningar, ochmarkerade gång- cykelstråk, badmöjligheter, möjligheter till
båtsport och skridskoåkning, skidspår, kälkbackar och skidbacke meden
lift. erbjuder de många kulturhistorisktDessutom intressanta miljöerna,
muséerna och parkerna vid sidan naturupplevelsema gottav om
möjligheter till rekreation. Stråket Uppsalaåsen-Fyrisån beskrivs närmare
i Bilaga

Exploateringsintressen och skyddsbehov

ÖversiktsplanenUppsala räknar med folkökning 2000påväxer. en
invånare år. exploateringshotetDetta parker ochgör att motper
naturområden ständigt ökar. stråket Uppsalaåsen-FyrisånLängs är
ägarbilden komplex och aktörerna främstmånga, däribland ochstaten
kommunen privata markägare. Den komplexa ägarbildenävenmen
medför svårigheter samordna skötseln och planeringen och denatt
medför stråket för exploatering. planlagdaDeäven äratt extra utsatt
eller planerade exploateringsprojekten inom stråket många:är
Utbyggnad Ostkustbanan och kommer påverkaE4:an Gamlaattav
Uppsala. Bostadsprojekt aktuella vid bl.a. Galgbacken och Ulleråker.är
Exploatering för institutioner eller industrier planeras på flera ställen
inom området. Bland dessa finns i Gamla Uppsala, olikaett museum
exploateringsprojekt i kvarteret Blåsenhus fängelset,väster ettom
konferenscenter i Gluntenområdet, institutioner Södra fältetpånya
mellan Glunten Ulleråker,och utbyggnad foretags- ochav
institutionsområden Rosendalsfältetpå utbyggnad Kungsängenssamt av
industriområde vid Fyrisån. Planlagda utnyttjademen
utbyggnadsmöjligheter för finns söder stadsträdgården.sport, om
Dessutom bygglov beviljat för biogasanläggning vidär Kungsängensen
gård och inhägnad och demonstrationsbana för spårbundenen prov-
trafik på det gamla exercisfältet vid Polacksbacken.

dennaMot bakgrund framstår behovet särskilt skydd för stråketettav
Åriket,Uppsalaåsen-Fyrisån. Visserligen har del stråket söderen av om

staden, klassats område för aktivt bevarande i kommunersettsom
Åriketöversiktsplan två områden inom skyddas ocksåsmärre som

och fomlämningsområdetnaturreservat i Gamla Uppsala har skydd
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dagsläget visarhistorien ochfornlämning,gränsbestämd ävenmensom
exploatering.formerblir föremål för olikaändå ständigtstråketatt av

de småsamlat skydd riskerar detinte åtnjuterlänge detSå ett att genom
Idagoch fragmenteriseras.ytterligare splittrastyrannistegens upp

förkunna bevara detpå stråket skullehelhetssynsaknas den som
framtiden.
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8.4 Norrköping

Norrköping vid Motala Ström

Östersjön.Norrköping ligger vid Motala Ströms utlopp i Bråviken och
Bråviken kontaktGenom har staden med östersjökusten och Arkösunds

skärgård. delar skärgårdsområdetStora riksintresse för naturvårdärav
och rörligt friluftsliv, framför allt för båtsport och bad. Bråvikens
förkastningsbrant avskiljer Kolmårdens skogsmassiv i frånnorr
slättbygden söder därom. Kolmården rik sprickdalssjöar och harär

naturområden riksintresse för friluftslivet. söderIärstora mötersom av
landskap med omväxlande skog och mark. stadenVästeröppenett om

ligger de insjöama och Glan och denRoxen slättbygden.öppnastora
Motala eller Strömmen, rinner ochRoxen Glan sinpåström, väggenom

till Bråviken. Fallhöjden mellan21 Glan och havet.ärut m
Närheten till havet, Motala Ström kraftkälla och lämplighet försom

brobygge har staden dess läge. Strömmen har också betytt mycketgett
för stadens utveckling. Vattenkraften gjorde det möjligt drivaatt en
mängd kvamar redan under medeltiden och den industriella utvecklingen
började i Norrköping redan på 1620-talet med Louis de FrånGeer.
mitten på 1800-talet följde storindustriell epok.en

Stadens grönstruktur

grönstråk i stadsbebyggelsen.Fyra dessa stråketAvstörre tränger är
Folkparken Himmelstalund Leonardsberg det viktigaste, eftersom det- -
längs förbinderStrömmen stadscentrum och industrilandskapet med

kring Glan.naturen
Innerstaden kantas promenadema, där lindardrygt 2000av

planterades i fyra rader under tidsperioden 1858-99. Promenadema med
sammanlangd längd km byggnadsminne6 sedan 1995.utgören av

Norrköping hade under delen 1800-talet sina i dessagränsersenare av
lindalléer och har sedan sekelskiftet front kvartersstora byggnaderen av
i våningar dessa.4-5 Med undantag för Folkparken och Vasaparkenmot
fortsätter bebyggelse utanför promenaderna.ny

de centrala och halvcentralaI delarna staden finns mindreantalettav
parker. Avsikten skapa bättre sammanhang mellan dessaär att ett genom

grönstrukturplan.en
Flera de moderna stadsdelarna har medveten kontakt med storaav en

naturområden.
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naturområdenTätortsnära
i Norrköping
Vitt: Bebyggelse
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m
Mörkgrått: tillgänglig markAllmänt

Ström-Folkparken-Himmelstadlund-LeonadsbergMotala

mäktigastranden finnsutlopp och på StrömmenIntill Glans norra av
ochVåtmarkema på vårarnaoch vassbälten.strandkärr översvämmas

har ställt i ordning fågeltom,fågelliv.hyser rikt Kommunen ettett som
naturintresseradeoch välbesökt stadensöverblickgod är avger

stadsnärainventering fågelfaunan utmed Strömmensmänniskor. En av
vidmed strandnära områden mellan gångbrondelar, dvs vattnet

km, utfördesoch Hamnbron, sträcka på 2,6 1993.Himmelstalund en
noterades, häckade.Totalt fågelarter 38 Detta69 ärvarav en

Området intillartrikedom i stadslandskap.överraskande ettstor
trädhar värden med bland gamlavid FolkparkenStrömmen stora annat
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Ävenoch häckning kungsñskare. miljön kring Himmelstalunds gårdav
värdefull liksom den långgrunda stranden vid Glan. Allt dettaär gör att

stiftastadens invånare på håll kan bekantskap med oftamånganära
däribland storskrak, knipa, viggövervintrande sjöfåglar, olikasamt arter

doppingar och gäss.av .Åbackamafladdermusinventering särskildaI 27utgör en aven
fann feminventeringslokaler i kommunen. olikaDär arter,man varav

fladdermus, hotad. Anledningen till den relativa artrikedomenärstoren,
närheten till hålträd och lämpliga byggnader, kanär vatten, grova som

fungera yngel- och övervintringsplatser.som
själva vattenmiljön finns inom området värdefulla biotoperFörutom i

form till exempel strandskog, lundmiljöer och gräsmarker medav
torrängsflora.

Åbackama vid Motala Ström

till rekreation.naturupplevelser erbjuds också andra tillfällenUtöver
i lugnvattenNedströms fallen fiskas både öring och lax och uppströms,

Diskussionermellan Fiskeby och Riksbron, fiskar gädda och ål.man
laxförandeförs laxtrappor för tillbygga Strömmengöraatt att ettom

Himmelstalundsfaltet finns anlagt och välbesöktPå ettvatten.
friluftsbad, antal fotbollsplaner, minigolfbanaett stort samten en

finns hallar for ishockey,bågskyttebana. Söder tennis ochStrömmenom
för bandybollsport konstfrusna utebanor och ishockey.samtannan
förbetydelse staden. FallhöjdenMotala vitalStröms ärvatten av

koncentrerad till fall,början vid ochsedan på seklet Gryt18 är trem
Bergsbron vid Gamlebro. Genom denDrags, att mestasamtovan

i kraftverk förs huvuddelenkraften enda vattnettas ut ett avnumera
m3/sek frittunderjordiskt 1000 Dock skall minst 20 strömmaca m.

staden de massivadagtid. centrala strömfåran trångI är attgenom
Nedströmsindustribyggnadema ofta direkt Strömmen.växer upp ur

Strömparken.Gamlebro vidgar sig bl Uppströms Grytrummet a genom
Åbackama mellanfinns härliga promenadvägar i Strömmen och

andra sidan Riksvägen,Folkparken. Ytterligare på liggeruppströms,
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Himmelstalundsfälten och Leonardsberg. Under några sekel har stora
dominerat och präglat landskapet kringsäterier och gårdar strömmen.

Himmelstalund, Fiskeby och LeonardsbergBland dessa ligger på norra
och Skälv på den södra sidan. ochsidan och JärnvägenStrömmen Borg

landskapet.barriärer iutgörmotorvägen ny
Folkparken anlades i engelsk stil år 1895. inte folkpark iDen är en

stadspark tillkomvanlig mening Norrköpings med motivutan attsom
tillbringafamiljer tillfälle hela sin vilodag därstadens att samtge

till lek.erbjuda barn och ungdom möjligheter vacker ochDet är en
lummig anläggning med många lövträdsarter. Idag den mycketär en

förrekreationspark med aktiviteter alla åldrar. Gångvägamauppskattad
Åbackarna frekventerade promenadvägama i Norrköping.i deär mest

slättbygden.Himmelstalund-Leonardsberg i delutgör stort en av
finnslummigt och rikt ekar och Glan deLandskapet närmastär

Vid Leonardsberg finns geologiskt mycketmäktiga våtmarkerna. en
välutbildade isräfflor, riksintresse.intressant berghäll med ärsom av

utgjorde hela området hav. Boplatser harVid stenåldems början
Bråviken och Kvillingeslätten,hittats i förkastningsbranten norr om som

bronsåldern gick havsvik fortfarandedå utgjorde kustlinje. Under en upp
den tiden härstammar mängdtill Himmelstalund, Från storen
flertalet flacka, uppstickande berghällar.hällristningar finns påsom

till landets intressanta. Två områdenHällristningama hör ärmer av
och Himmelstalund,nämligen Leonardsberg-Skälvriksintresse, Inom ca

Omfattande bronsåldersboplatserfinns figurer.120 lokaler 5000änmer
motorvägsbygge.kommit fram i samband med pågåendehar ett

Övergivna järnåldern medeltiden hargravfält från ochbytomter samt
ligger ruinenockså återfunnits. På holme i Strömmen aven

uppfördes 1300-talet och sedan fungeradeRingstadholms slott, påsom
säteri finnstill då det brann Vid Borgs1470, Borgs rester avner.

kan alltså följa kontinuerligmedeltida kyrka, 1802. Mansom revs en
tid.bosättning från bronsålder jämålder och medeltid tillöver nyare

och vidiskeby pappersbruk grundades redan 1637 byggdes 1800-F ut
kraftverk, helttalets slut. Fiskeby ligger ocksåI ärett som numera

ombyggt. finns bevarade byggnad med pumpverk tillDäremot en
närligggande vattenverk från stationshus från1874, 1873ett samt
Fiskeby gamla och bruksherrgård. Fiskeby alltsåutgörnya en

i kanten parklandskapet.kulturhistoriskt intressant miljö av

Exploateringsintressen och skyddsbehov

målmedveten planering under flera decennier harGenom en
bort från området. Naturområdenaexploateringsintressen längsstyrts
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högt värderade i kommunens naturvårdsprogram.Motala Detström är
och dock intressantstaden detgoda läget motorvägen görnära att

bebyggelse och anläggningar olika slag. Områdetutnyttja området för av
forsatt skydd.behöver alltså
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Örebro8.5

Landskapet

Örebros geologiskaoch omväxlandeklimatgeografiska läge,
för mycket rik och varieradförutsättningarhar skapatförhållanden en

barrskogsregionen sin sydligaste utlöpare iharDennatur. norra
det sydliga slättlandskapetsnorrlandsterrängenKilsbergen. Här möter

och skogsbygder. Under drygtädellövskogar, fågelsjöaråkermarker,rika
mycket dramatiska förändringargenomgåttdetta landskapår har100

ökadeffektivisering ochoch önskemålföljd krav omavsom en
produktion.

haftharoch utdikning våtmarkemasjösänkningarOmfattande storav
förändringenutveckling och den storskaligajordbruketsförbetydelse av

sjösänkningama vidsträcktahade föreNärkeslättenlandskapsbilden.
varje och ofta påvårstod underbetesmarkersanka ävenvattensom

sänkningeni samband medhektar torrlades000hösten. Cirka 24 av
vidsträckta åkrar.medgoda odlingsmarkerHjälmaren. Där är storanu

medända 1990-talethar fortsatt påUppodling våtmarkerav
katastrofala följder för många arter.

alltstordrift har skapatmekanisering ochTilltagande ett mer
harTraditionella brukningsformerlandskap.storskaligtochmonotont

användsbekämpningsmedelkonstgödsel ochsamtidigtövergivits som
utannning jordar ochbidragit tillharAllt dettai skala.stor aven

organismer.för mångalivsmiljöodlingslandskap som

naturområdenTätortsnära

ÖrebroåsenStaden nord-sydgåendedeni området därsin kärnahar
i sjön Hjälmaren. Detföre åns utlopp tätortsnärakorsar Svartån strax

fåuppodlat. finns någradelar Detoch tilllandskapet är öppet stora
skogsområden istaden ochmellan västerdirektanknytningar större norr,

har sittkorridoren Svartån,ekologiskaviktigasteoch söder. ärDen som
tillKilsbergen, och genomflyter stadenoch Södrai Tivedenursprung

bildarnaturområdeskorridorerdeHärtill kommersjön Hjälmaren. som
ioch skogsområdet Käglansjön Långenkontaktlänkar till bla. samtnorr

med dessfortsättning till Kvismareområdet,och dessLadugårdsskogen
naturvärden, söder.istora

Karlslundsskogenbåde tillSvartåkorridoren direkta anknytningarhar
Karlslundsskogenstränder ioch Hemtjärdensi äröster. ettväster

ända tillfriluftsområde sträcker sigvälfrekventerat ochnatur- som
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Tysslingen och dess kringliggande jordbruksbygd.fågelsjön
viktig del HjälmarensHemfjärdssträndema kultur- ochär en av

minst strategisk målpunkt i det flyttfågelstråknaturlandskap, inte som en
och Hjälmarbäckenetgår Mälar- och Vänemområdet.översom genom

mycket utflyktsmål speciellt underOset- Rynningeviken populäraär
försommaren. Hjälmaren riksintresse för friluftsliv,våren och är av

fritidsfiske och båtliv.speciellt för

naturområdenTätortsnära
Örebroi

Vitt: Bebyggelse
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m.
Mörkgrått: tillgänglig markAllmänt

Å-stråket

stränder och vattenspeglar det framförmed sinaSvartån gröna är som
Ån livgivande pulsåderallt Orebro dess utgörsärart. vattenavenger

stadslandskapet. Utmed strändernaoch grönska vävs natur,genom
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kultur, historia och utveckling till helhet. Från stadskärnan,samman en
vid Slottet och Storbron, sker successiv från stenstadensövergången
starkt bebyggelsepräglade karaktär till det renodlade ochnatur-
kulturlandskapet vid Karlslund och åmynningen i Hemñärden.
Svartåns stränder viktig länk sammanbinder deär gröna öaren som som
stadens parker och grönområden utgör.

SlottsparkenSvartån i

Å-stråkets karaktäristiska delområden från väster:
sammansmältning ochKarlslund fascinerandeutgör naturaven

Äldre industriverksamhet blandasbebyggelse och tidigkultur. rester av
blomsterängar.kärrmarker, tallhedar ochmed forsar, strandskogar,

Karlslundsåsen, just där Svartånimponerande lägeHerrgården har ett
Karlslund och Karlslundsskogen harbryter igenom. Naturen stortrunt

herrgårdenoch friluftsliv. Parkenrekreationsvärde för promenader runt
landskapsparkbörjan 1800-talet vårdatsoch längs har sedan påån som

jordenlandskapet krävermed "Engelska stildrag". Det öppna västerut att
omfattning.brukas i nuvarande

frihet från bebyggelse.karaktäriseras öppenhet ochgärdeRasta av
ochdessa värden för friluftslivetviktigt säkerställaDet är att

vid Hästhagen belägenbollsporternas behov. Badplatsen är ett
vågform.ryggad åker, där åkern harfornminne, sk enen

offentligastadens fmrum med vackratill StorbronVasabron är
Örebrostill ochhär förbindelselänkenbyggnader. Svartån är ursprung
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historia.
inramningcentralpunkt med miljö ochsjälvklaraSlottet stadensär en

SlottsparkenKvamplatsen ochCentralparken,få motsvarigheter.harsom
miljöer.dessa finaexempel påär

kallasparklandskapcentralpunkten i detStadsparken utgör som
Åstaden. kmoavbrutet i 10sträcker sig praktisktParklandskapet taget

Stadsträdgården,odlingen iden ekologiskaStadsparken,Svartån.längs
härHolmenbarnensWadköping Stora utgörkulturreservatet ösamt --

helhet.upplevelsemässigen
med å-SlussenutvecklingsområdeAlnängarna österär stortett om

centrumbebyggelsenför låtafinnsFörutsättningarnasjökontakt.och att
f.d. Oljehamnengrönområde pålättillgängligtoch skapa ettväxa österut

byggupplagsomrâden.och på
Örebro närhet.natunniljöer i sinrikaharRynningeviken Oset.-

utlopp i HjälmarenSvartånsoch södra sidanpåVåtmarkema avnorra
l9l0-talet.författaren Erik Rosenberg påochomitologenupptäcktes av

alltoch framförRynningevikenOset,honomtackDet är somvare
Östemärke, idagochuppmärksammats ochiKvismaren restaurerats

internationellt intresse.fågelområden avvaraanses
byggnader, denmed herrgårdensområdeHjälmarsberg är ett som,

lundarna, dethagarna,marken,odlade storaöppna
faunan, harfloran ochden rikafornlämningsbeståndet samt en

vidaretordevärde. Områdetkulturhistoriskthelhetsmiljö är stortsom av
ochsamladedekulturhistorisk synpunktoch mestnatur- vara en avur

herrgårdslandskap.bland Hjälmarenstypmiljöemarepresentativa

och skyddsbehovExploateringsintressen

föregendomi sin helhetstränderSvartåns nästanär en gemensam
Örebroama. aktualiseratsbebyggelseolika förslag tilldetta harTrots

StadsparkenGärde,Karlslund,Fälten Rostaår.under väster omsenare
Ådalen, sjö-där stadensProjektexempel på detta.Hjälmarsbergoch är

pågående revideringeni denblir delåstadsproñl lyfts fram,och aven
Örebros översiktsplan.
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Helsingborg8.6

grönstrukturHelsingborgs

medstorstadsregion ettÖresundsregionen Nordens störstaär
SkåneriskerarsiktPå västrainvånare.miljoner2,5befolkningstal på ca

påfinnerdenbebyggelsemattasammanhängande typbli manavatt en
blirlivbiologisktriktnaturupplevelseroch ettsamtNaturkontinenten.

landskapetsåvälmark iobebyggdallvarför grönbristvara,därför en
brukasförbrukas,får inteDessa utanbliri naturresurser.tätortemasom

generationer.kommandeförochinsiktmedutvecklasoch ansvar
mellandärjordbrukslandskap, mötetstorskaligtiliggerHelsingborg ett

markallemansrättsligpåTillgångenpåtagligt.mycketblirlandochstad
spelarinaturområdepark- och tätortenminstavarförbegränsad, ävenär

stadensrekreationsmöjlighetermänniskorssåvälförrollviktig somen
mångfald.biologiska

Öresundochhelsingborgskustenoch jämnadenOmråden öppnasom
samtidigtfritidsñskeochbadstrandpromenader,tillmöjlighetererbjuder

ochSkogs-för kommunen.viktigamycket naturresurserde ärsom
delKulla Gunnarstorp samtdalgång,Råånsnaturområden ensom

StraxHelsingborg.förtillgångarviktigaocksånaturområden ärmindre
Landborgen.mäktigadentillfrån söderlöper,strandlinjenovanför norr,

vackradeochkulturvärdenochmed sinaunikhöjdplatå natur-ärDenna
utsiktfantastisk överöverallt möterdärpromenadstråken, nästan enman

Öresund Danmark.och

naturområdenYttre zonens

Öresund övrigai IDanmarkoch väster.utgörsDen yttre avzonen
sinmedslättbygdenodladedenlandskapetdominerasväderstreck av

betesmarker,ochåkrarkaraktär. Man mötsstorskaligaoch avöppna
blirlandskapdettahävd. Imänniskansproduktgradi hög är avensom

medvarförbegränsadmark öar storatillgängligallmäntpåtillgången
liggervärdefulla. Imycket tblirrekreationsvärdenoch exnorrnatur-

har högtkulle. DeSvedbergaochKulla Gunnarstorpnaturreservaten
med sittdammarHasslarpsviktiga.kulturhistorisktochbesöksvärde är
exempelVäla skogochHjälmshults- ärChristinelundfågelliv, samtrika
Pilshult,skogarnablfinnsIområden i österviktigaandrapå anorr.

RååområdenpåträffarSöderutSmårydsskogen.ochGyhult somman
viktigaallaÖrby dalgång,med sin ärRåånochvallar samtängar som

helsingborgare.besöks mångaregelbundetnaturområden avsom
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Tätortsnära naturområden
i Helsingborg
Vitt: Bebyggelse
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m.
Mörkgrått: Allmänt tillgänglig mark

Inre naturområdenzonens

I den inre grönstrukturen bådeutgörs parker ochzonen av
naturområden. Begreppet "naturliga parker" utvecklades i Helsingborg
under och60- 70-talet, varför många stadens parker ärav nyare
påtagligt skogsområdennaturpräglade. stadensI delar finnsnorra som
Sofiero- och Pålsjö skog, del Landborgspromenaden.ärsom en av
Sofiero slottspark uppskattad besökspark främstär för sin mångfalden

och sommarblommor rhododendron. Längre söderutsamtav perenner
träffar på kulturparker Margaretaplatsen, Vikingsberg,man som
Öresundsparken Öresundoch Slottshagen. Invid ligger några stadensav
bästa badstränder "Fria bad" med sitt "citybad", kallbadhuset och parken
Gröningen erbjuder goda badmöjligheter och sträcker sig ända in till
stadens centrum.
I stadens delar finns flera stadens bostadsområden.östra Därav nyare
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erbjuder rikanaturliga parker,stadensflerafinns också somav
Fredriksdal,naturupplevelser. Parkerna iochrekreationmöjligheter till

vilket relativtinnehåller "anlagd"Dalhemoch ärDrottninghög natur,
Fredriksdals friluftsmuseumslättbygden.stad iför ärovanligt en

anläggning. LekparkenlandskapsbotaniskmedNordens enda museum en

MargaretaKronprinsessan1920. FotografiDalgången omkringi Sofiero av

liggerSöderutsitt naturkoncept.uppskattad förRosengården är
finnsmitt i staden. HärlevandestyckeJordbodalen naturett asom

miljöpedagogiskframgångsrikdärUnder",ochdjurpark "Naturens enen
kultursåvälBrunnspark inrymmerRamlösabedrivs.verksamhet som

återfinnsoch i ravinen1800-taletfrånParken har resternatur. avanor
bad Råå.finnssöderutnaturlandskapet.skånska Längredet gamla som

naturvärden. Iochhöga kultur-för dessockså uppskattasvallar, som
industriområdensödra delardomineras stadensövrigt större somav

Öresundskusten.lokaliserasframför allt mot
utbrederantal ekologiska korridorer. Definns ocksåHelsingborgI ett

Landborgspromenadennord-sydlig.riktningväst-östligsig i såväl som
ochmedan Vasatorps-exempel på detbraär ett senare,

korridorer.betydelsefulla väst-östligaexempel påJordbodalsstråket är
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Landborgspromenaden

Landborgen de företeelser viktigast för Helsingborgsär ären av som
identitet, kanske den allra viktigaste stadsbildssynpunkt. Utsikten överur

Öresundstaden, och Själland med Helsingör har gjort området
uppskattat och välbesökt under århundraden. Landborgen har också på
grund sina branta raviner och sin relativa höjd, tidigt varit stortav av
intresse för människor i området. krönet liggerPå flera fornlämningar

och liggervarierande ålder centralt i staden den medeltida fästningenav
Såväl fornlämningar dagens kulturlandskapKärnan. bindssom samman

promenadstråk Landborgens höjder. finnsDär också antalettav
ha sitt i medeltiden.gränser, anses ursprungsom

också mycketLandborgen med värden. Dennatur storarymmer
"Skandinaviensbetecknas ståtligaste postglaciala strandlinje", ochsom

imponerande eroderad brant i rät-liasberggrunden.är vattenaven
Förekomsten sällsynta fossil i den k Pålsjöfloran unik. finnsHärärav s
också hotade och djurarter orkidéer, vippstarr,växt- tsom ex
rundbladsbjömbär, storfryle, mindre hackspett och ovanliga ryggradslösa
djur, bl dubbelfoting inte påträffats någon i landet.annanstansa en som

På Landborgen ligger flera Helsingborgs värdefullaste kulturparker.av
Flera dem tillkom redan 1800-talet ochpå uppskattadeär grönaav oaser
för helsingborgama. Samtliga inrymmer mångfald fullvuxna träden av
och därmed viktigt kultur- ochutgör naturarv.ett

Slottshagen fint exempel på hur sekelskiftespark kundeär ett ut.en se
Parken inrymmer olika slags träd,många har populären sommarscen
och befästningstomet från 1300-talet, denKärnan levandesom ger en
och lång historia.

Öresundsparkens historia börjar redan under tidigt 1800-tal och är
starkt förknippad med brunnsinrättningen Helsan. Helsingborg käntär
för sina hälsobringande källor, där det järn- och manganhaltiga vattnet
från utgjordeLandborgen saltkälloma själva förutsättningen församt
hela brunnstraditionen fram under l800-talet.växtesom

Vikingsberg och tillkom först Parken1929. inrymmerär ettnyare
konstmuseum och fm samling klematis, många vackra träd fleraochen

Öresund.konstverk. Också här finns uppskattade utsiktpunkter mot
Margaretaplatsen anlades till1923 minne kronprinsessanav

Margareta. Den ligger i kanten Landborgen uppskattadoch ärav en
förplats olika former sommaraktiviteter.av

Ädellövskogen i och SofieroskogenPålsjö- bildar tillsammans med
kulturparkema sammanhängande skogsområde Landborgenutmedett

Ättekullafrån i söder till Laröd i ca 16 km. påtagligtDe bidrarnorr
till stadens dess profildelar samtidigt degrönaatt ge norra som
fungerar lungor för staden.grönasom
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skyddsbehovochExploateringsintressen

Landborgennaturvärden. Delarriksintresse förLandborgen är avav
och innehållerkulturmiljövårdenförriksintressedessutomär av

Helsingborgs stadHenkelska gården.ochbyggnadsminnen Kärnansom
aktuella området.i detmarkägarendominerandedenär

Diskussioneråterkommande.Landborgen att t.ex.Hoten ärmot om
attraktiva lägen väcksexploatera iochparkeringsplatseranlägga att

folkomröstninglokalavgjordesNyligenregelbundet. enengenom
valde mellanHelsingborgarnastadensplaceringframtida museum.av

Diskussioneroch valde dethamnenochSlottshagen Norra omsenare.
Verkställs någraockså.delar pågåri stadenscampingplats norraen ny

för hydrologin ochkonsekvenseroförutsägbaramedför detplanernaav
för sättningarLandborgen. Riskengrundvattenflöden idräneringen av

i hotkan resulteraanläggningarbefintligasprickbildningar i motoch
området.objekt ivärdefullakulturhistoriskt
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Trollhättan8.7

Landskapet

vid Trollhättan Sveriges älvför landskapet står GötaI störstacentrum -
Älvdalen sprickdal med nivåskillnader mellan dalensutprägladälv. är en

iomgivande bergen på till Trollhättanbotten och de 100 Justmeter.upp
regleringensammanpressad till smal kanjon där älven föredalenär en
geologiskafall på Själva densig utför 30kastade änett meter.mer

speciell. troliga dalen bildatsbakgrunden Det ärär attmest som en
förde omgivande bergen 1000genombrottsdal äntvärs mergenom

har landskapet i höjden, slipatssedan. Sedan dessmiljoner år pressats
sig igen.byggts på med sediment ochsänkts under havsytan, restner,

flera sedan.älv för hundra miljoner år Denurtida GötaHär rann en
formadeden period då landet sig havetnedisningen och restesenaste ur
förungefär nivå 570ligger pådagens landskap. Det nu samma som

sönderbrutet.uppdelat ochmiljoner sedan,år ärmen
sprickdalen ligger dentill den dramatiska påbjärt kontrastSom en

Tunhemsslätten. urbergetslättlandskapet Härsidan det äröstra stora -
ochöverlagrat sedimentdelentill allra utgör ett stortstörsta av

ställen ligger dockbördigt jordbruksområde. På någrasammanhängande
på slätten harhelt plana k slättberg. Härblottadurbergsytan som s

åtskilligasig på jordbruket i år.och livnärtmänniskor bott tusen
plana ochstadsbebyggelse har vuxit på denTrollhättans upp

marken.lättexploaterade
sig de västgötska platåbergen Halle- ochslättenBortanför reser

tidigare bergslandskapetdetHunneberg. Platåbergen utgör resterna av
diabashättan.till följd den hårdaeroderasoch har undgått att ner av

naturområdenYttre zonens

till skogs-karaktäriseras delen småbrutetDen största ettyttre avzonen
i huvudsak allmänt tillgängligt.och jordbrukslandskap ärsom

viltrika skogsområden ochinnehåller områdetälvenVäster storaom
naturvärden och används för friluftsliv ochhögaharDemossar.

Vänersborgs invånare. finnssåväl Trollhättans Härrekreation somav
Öresjö intensivt nyttjadtätortsregionens få sjöarockså ärsomen av - -

bad, båtsport och fiske.för friluftsliv som
Öster jordbruksmark.området inslagälven innehåller störreett avom

för tätortsbefolkningenshär nyttjas inte lika frekventSkogsområdena
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Vänersborg

naturområdenTätortsnära
i Trollhättan
Vitt: Bebyggelse
Ljusgrått: Jordbruksmark, vatten m.m.
Mörkgrått: Allmänt tillgänglig mark

friluftsliv rekreation. i nordöstra del ligger dockoch Längst ut zonens
sjöarplatåberget Hunneberg, älgrika skogar, och ärmossarvars

intensivt skyddatnyttjade för friluftliv och har höga naturvärden. Det är
naturvårdsonuåde.ochnaturreservatsom

områdetI nordost, fram till Hunneberg, intensivt brukadutgörs av en
jordbruksslätt begränsad, förutomdär tillgängligheten stark längs deär

området.mindre genomkorsar Pâ slätten ligger Hullsjön,vägar som
fågelsjömycket betydelsefull och värde förär stortsom en av

friluftslivet. Den är avsatt naturreservat.som
iEftersom området har varit bebott människor minst 7000 år finnsav

särskilt jordbruksområdena.här rikligt med fornlämningar, i I väster
Edsvägen, längsslingrar sig den gamla vilken påtransportvägen, man

hästfordon forslade allt Bergslagsgods från vidVänern
förbi de mäktiga Trollhättefallen till förVänersborg/Brätte, Göta älv,

ochvidare sjötransport till Göteborg havet.
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naturområdenInre zonens

mäktiganordost-sydvästlig riktning den Götadelas iinreDen avzonen
sig på sidor älven,Stadsbebyggelsenälv. ömse om menreser

sidan. Bebyggelsen där avslutasHackarehuvudsakligen på den östra
kilama skogsmarkomgivande jordbruksslätten. fåden Deabrupt mot av

närrekreationsområden, ochintensivtanvändsstadeni är storavsom
fungerandebiologiska mångfald ochbibehålla stadensförbetydelse att

för i partiet längs älvenandelen skogsmarkökarsöderekosystem. I att
iordningsställda friluftsomrâden -Slätthult.stadensutgöra storaett av

stadens ekologiskaväsentligt förskogsområdeDetta är system.
förRyrbäckens dalgångsärskilt ihöga,Naturvärdena utgör gränsär som

i söder.stadens bebyggelse
höjder därälven brantare, skogskläddasidanDen utgörsvästra av av

nertill älvens flertal platserändavilda när Ettden vatten.naturen a
dramatiskaNyckelberget magnifik utsikt detochKopparklinten överger

blandstadens bebyggelse ligger här,mindre delälvrummet. En annatav
arbetarstadsdel frånkulturhistoriskt värdefull slutetStrömslund, aven

nybyggda stadsdelar. Skogsmarkenantalockså1800-talet, ärettmen
ligger delsoch rekreation.för friluftsliv Härnyttjadintensivt

området frånvarieradeömdalsterrängen, dels detfriluftsområdet jB stora
ÄngensÖresjö dels denochdalar Boskogen till gård,Brandsbo --

ÄvenÅkerström. naturområdentill dessaälvstranden ärstoravästra ner
särskilt ihögaför stadens ekologi. Naturvärdenabetydelse ärstorav

Helaälven ii brantema och Kerström.Bjömdalsravinen, motner
långsmaltsidan delas vackert,denområdet västra ettav

Edsätersdalgången med den gamla Edsvägen. Detlandskapsrum är en-
karaktäristiskt placerad degårdsbebyggelsen påmedjordbruksdalgång

partierna.högre liggande
Älven ekologibetydelse för stadensstränderoch desssjälv är storav

biotoper.sina många varierademångfaldenbiologiskaoch den genom
Älven intensivt nyttjad för sportfiske.artrik fisk ochmycket påär

naturfronterStadens

sidancentrala staden denkaraktärsdrag för innerstaden denEtt östra-
ochälven. Södertydliga bebyggelsefronterrutnätsstadens motär-

storskaligacentrala staden når denframför allt denomnorr
tillindustribebyggelsen ända vattnet.ner

alls likabebyggelsefronten inteden sidanPå ärvästra mot vattnet
älven.det istället vildaframträdande. denHär möterär naturen som

front skogs- ochhar däremot markeradBebyggelsen moten mer
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naturområdena.

Ãlvrummet

älvlandskapet. de delarnaTrollhättan förändras I övresinPå väg genom
slutet, brant och oerhörtmedan det vid fallenochdet ljust äröppet,är

kmvidgar sig landskapet åter. Det 10fallenSöderdramatiskt. caom
olikadelområden medälv kan delas in ilängs Götaområdetlånga tre

delområdet.centrala och södrakaraktärer: norra,
Stallbackabronsträcker sig från den storslagnadelområdetDet norra

det slättlandskapetkaraktäriserasjämvägsbroama.till Det öppnaavner
ligger tiotalflytande älven. älvenoch mäktiga, lugnt Iden bredamed ett

lövskogssklädda tidigareidagStallbackaöama, äröar, men somsom
viktiga ochhedmark. Vattenområdenaåker ochvarit slåtteräng, är rast-

salskrake ochsjöfåglar.övervintringslokaler för dessa hör sångsvan,Av
finns ocksåanmärkningsvärda, härdesmådopping till gäss,menmer

harvasslevande Härandra ochmängderänder och arter.vatten-av
Stallbackaöama hari Påoch verkat minst 7000 år.människor bott

och i området finnsgjortsfrån äldre stenåldernfyndomfattande
medeltida fästet Ekholm.slottsön ligger detPåfomborgar.dessutom tre

och kanalområdet.Kraftsstations-delområdetcentralaDet utgörs av
brantmycket trång ochoch övergått tillsmalnathar älvdalenHär en

landskapet idet flackare och lugnarekontrastkanjon i motstor norr.
kombinationunikmiljön i älvrummetsamlade utgör extremaDen aven

ingenjörskonst.arkitektur och Imästerligochnaturförutsättningar
kanaler ochfyra generationerkanalområdet finnsochkraftsstations-

också ikonstnärlig kvalitet återfinnsochtekniskslussar. Hög
i ochoch kontorpersonalbostäder vägarbebyggelse samtsom

teknikhistoria i koncentrat.minst broarnaparkanläggningar. Inte ger
storindustrinsTrollhättan den svenska1800-taletVid mitten varav

hade lärt sigtekniska utvecklingindustrialismensMed attmanvagga.
mekaniskvattenturbiner kunde medbättre ochkraft alltutnyttja vattnets

ikraftverk invigdesi fabrikerna. Olidanskoppladeskraftöverföring
Under period detta världensochmellan 1910 1921. mestetapper en var

anläggning.storskaliga
rik ochanslutande stränder, harkanalområdet, medochSluss- en

fåglarfiske intressantavegetation, utmärktovanligdelvis samt som
promenadvänligtSamtidigt det välskött,kungsfiskare och ärströmstare.

park- ochoch nårPå broarattraktivt.och spänger man
mitt i älven ligger pärlbandochrekreationsanläggningar öarett av som

andra friluftsaktiviteter. Påför promenader ochomtycktamycketär en
landskapsupplevelse och delfå starkhärbegränsad kan tayta enman

3 16-0376
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intressant industrihistoria. Samtidigt älvrummet stadensutgör centrumav
och dess själ.

FW

års1844 årslussar fotograferade 1897.

södra delområdetDet karaktäriseras älven har deatt passeratav
dramatiska höjdskillnadema och flyteråter lugnt i samlad fåra. Deten
omgivande landskapet dock fortfarande mycket brant och vilt. Nerär

Åkerström på den sidan blir landskapet medvästramot öppnare
lövskog, åker och hagmarker. Hela sidan har mycket högavästra

Åkerströmnaturvärden och partiet vid skyddat Detär naturreservat.som
också mycket rekreationsområde med strövstigar ändaär använtett

till centrala Höjdemastaden. medger fantastiska utsiktsplatser, särskilt
Nyckelberget där mycket rastplatsomtyckt anordnad.ären

Även den harsidan höga naturvärden med mycket gammal ochöstra
på vissa platser urskogslik granskog i brantema. Området livligtär
frekventerat för friluftsliv med stigar.många

ÅkerströmVid ligger den första slussen. har delvisDenresterna av
blivit övertäckt vid kraftutbyggnadema.vattenav
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skyddsbehovochExploateringsintressen

slå vakt dessdetta älvrumför helaplaner ärKommunens att om
aktivtdet skallsamtidigt utgöravärdenunikamångfasetterade, ettsom

tagit framhari staden. Kommunenmänniskornaområde för
områdetsi vilkakulturmiljöprogramochfriluftsplannaturvårdsplan,

Bl.a.bevarandeinriktningochframhållsvärden avsesanges.stora en
och detnaturvårdslagenenligtskyddasnaturområdenadelarstora av
Sådanabyggnadsminnesförklaras.slussarfall ochområdet kringcentrala
vidareBevarandeinriktningen harnärvarande.pågår förarbeten

och1995,Trollhättansöversiktsplan för tätort,iinarbetats antagenen
ochKraftstations-förÖversiktplanfördjupadytterligareen

1992.kanalområdet, antagen
skildaväsentligttvåhotbildernaochExploateringsintressena är av

små åtgärdereffekten allaaccumuleradedenDels detär somtyper. av
åtgärder hängerdels det deochaktörerolikavidtas är stora somav

handlarsamhället. Hoteninfrastrukturen iutbyggnadenmed avsamman
ochförståelse förmed tillräckligskerinteförändringarnafrämst attom

friluftsvärden.ochkultur-samladeunikaområdetstillhänsyn natur-,
Vattenfallkopplade tillhuvudsakiåtgärdernasmå ärmångaDe -

Sjöfartsverket,fastighetsbolaget-ochproduktionsbolaget samt varsom
kandelintressen.respektive Detsinaoptimerauppgiftfor sig har till att

längreinteanläggningarbyggnader ochrivninghandla somavom
användningssätt,förändratombyggnader,ochtill-behövs,

utformningunderhåll ochmark,privatiseringochfastighetsbildning av
skyltar, broarräcken,promenadstigar, m m.av

älven.brobyggenflertalinfrastrukturåtgärdema överrörDe ettstora
förmedplanernaskall enligtjärnvägsbroama ersättasbefintligaDe nya

korsa älvenplanerasmotorvägsbrosnabbjämväg. Endubbelspårig nyen
dessutomStaden planerarslussen.nederstanedanför den nystrax en

knytaforjärnvägsbroamaälven attbroförbindelse straxöver norr om
befintligaavlasta denälven ochsidorpåihop stadsdelarna ömse om

broardessagenomfartstrafik. Kommunenfråncentrala bron attanser
särskildmeddesamhällsutbyggnad ochgodnåbehövs for attatt en

iplacerainpassning gårutformning ochgällerdå det attomsorg
kulturlandskapet.

slussled förframtida behovaviseratvidareSjöfartsverket har av en
fjärdefall skedagens. måste i såfartyg Detänstörreännu engenom

området.slussled genom
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överväganden och förslag9

nationalstadsparkerTvå9.1 nya

Uppsalaåsen-Fyrisån i Uppsala ochOmrådetförslag:Utredningens
Älvrummet föreslås blii Trollhättancentraladet

omfattar i huvudsakområdenatvånationalstadsparker. De
kulturminnesvården enligtför 2riksintresseområdennuvarande av

redovisasavgränsningamaföreslagnaDekap. 6 § NRL. yttre
ochbilagoma 2översiktligt i

restriktivtmotiv förredovisat sinai kapitel 7.2Utredningen har ett
nationalstadsparker. Dettaföreslådet gällerförhållningssätt när att nya

föreslå tvåställningstagande valtslutligavid sitttill denhar lett attatt
områden:

Uppsala ochiUppsalaåsen-Fyrisån-
Älvrummet Trollhättani-

enligtföremål för förslag harinte blirstäderbeskrivnaDe närmare som
samlati huvudsaktackuppfattning bl.a.utredningens ettvare

skyddsbehovaktuellatillgodosemöjlighetermarkägande goda utanatt
nationalstadsparksförklaringendet skyddsinstrumentstöd ger.somav

trädde ii ochändringar NRL PBLoch debl.a. ägandetHär somger
möjligheter slå vaktgodajanuari kommunernaden 1996kraft 1 att om

grönstråk.parker ochi städernaskulturvärdenaochnatur-
ochsådana samladenationalstadsparkema harföreslagnatvåDe natur-

riksdagensskydd grundat påförstärktkulturvärden att ett
sinOmrådena inrymmermotiverat.ställningstagande är genom

och sitteller ägarförhållandenförvaltar-komplexabakgrund, sina
markpolitikendet svårt samordnavärde problemsärskilda gör attsom

hushållningsperspektiv. Detlångsiktigtihållbartpå är ettsättett som
betydelseoch områdenaskulturvärdenaochde högaläget, natur-utsatta

förtydliga målriksdagenmotiverarkulturarvför landets att anger
samlade värden.derasskyddet av
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ÄlvrummetSåväl området Uppsalaåsen-Fyrisån det centrala isom
Trollhättan riksintresse. Frågan områdenas användning ärär om enav

invånare förangelägenhet betydelse inte bara för städernas helautanav
Uppsalaåsen-Fyrisån mycket tydliga ochlandet. Området rymmer

kulturmiljöer återspeglar de långsammare,framträdande ochnatur- som
i såväl stadens utvecklingunderliggande och strukturella processerna

kolonisationshistoria.mångtusenåriga centralai landets Detsom
Älvrummet i koncentrerad form ochi Trollhättan natur-rymmer

skildrar industrialismens snabba ochkulturmiljöer dramatisktsom
omvälvande förändringsprocessenstrukturellt

kulturliv,bär också traditioner från svensktOmrådena
turism. söder ochteknikhistoria och tidig Naturområdena väster om

botaniska vandringar ochUppsala kända bl.a. Linnésär genom norr om
resmål sedan detstaden har Uppsala högar varit uppskattatett

Trollhättan naturlandskapet med denationalromantiska 1800-talet. I var
turistattraktioner för årmäktiga fallen och Polhems sluss 200stora

komplext landskapcentrala älvrummetsedan. Idag detär ett som
kanaler,dramatiska ocksåfortfarande präglat denär naturen men avav

från industrialismens barndom.parker och kraftverk
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-DjurgårdennationalstadsparkenLiksom i

markarealer inom de tvåkommunerna betydandesåväläger staten som
förvaltas olika statliga verkolika markområdenområdena. Statens av

investeringar iberörsoch myndigheter. Områdena vägaräven storaav
och järnvägar.

skydd. OmrådennuvarandeskärpningFörslaget innebär av somen
skall skyddasbestämmelserna i kap. 6 § NRLomfattas 2 motav

områdets naturvärden ellerpåtagligt skadaåtgärder kansom
friluftslivet. Vid avgörandendess betydelse förkulturvärden eller av

andra riksintressen i samband med beslutkonkurrensfrågor med rörsom
användningskall företräde sådan påändrad markanvändning somges

marken,långsiktig hushållning medlämpligaste främjar vattnetsätt en
omfattas bestämmelsernaoch fysiska miljön. områdenden I som av om

har riksdagen redan i lagen angivitnationalstadsparker i kap.3 7 § NRL
Riksdagen har också skärpt det s.k.företräde.de värden skallsom ges

skada" till enbart "skada". fårskaderekvisitet från "påtaglig Här ny
komma till andra åtgärderbebyggelse anläggningar stånd ochoch nya

intrång i parklandskap eller naturmiljövidtas endast det kan ske utanom
kulturvärden ihistoriska landskapets och övrigtoch det natur-utan att

skadas.
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Kommunernasoch länsstyrelsemas9.2

uppgifter

nationalstadspark förvaltningsobjekt i detEn är avgränsatett
och kulturlandskapet. och kulturvärdenaurbaniserade Natur-natur-

delarkan ha olika tyngd i olika parken. Naturresurslagens be-av
samlade och kulturvärdenstämmelser områdets natur- ettger

långsiktigt grundskydd. planering, myndigheternasKommunernas
därigenombrukamas skötsel kan utgå från i lagprövning och en

tydligvärdering nationalstadsparkens betydelse ochfastslagen av en
skyddet dess värden.målsättning för av

hushållningsbestämmelsema i vidtillämpas NRLtidigareSom nämnts
speciallagar regleraroch ärenden enligt olikaprövning mål somav

Däribland plan- och bygglagen,vattenanvändningen.mark- och
vattenlagen och miljöskyddslagen.väglagen,naturvårdslagen,

vägledernaturresurslagen avgörandeniBestämmelserna av
beslut ändrad användningi samband medkonkurrensfrågor rörsom av

knutna till sådanavattenområden ochmark- och ärresurser som
utformad för grund för ingripandeninteområden lagen utgöraär attmen

hindra pågående markanvändning.verksamhet ellerpågående attmot
tillvid behov de lagar anknutnai ställetgriperHär ärsom

plan- och bygglagen naturvårdslagen ochin. Såvälnaturresurslagen som
betydelse det gäller på för enskildaharkulturminneslagen när att ettstor

bindande reglera olika delområdenandra intressentersakägare och sätt
nationalstadspark. för detta ligger hos de olikaAnsvaretoch objekt i en

fatta till anknutnaskall beslut enligt deprövningsmyndigheter NRLsom
initiativlänsstyrelsen har till uppgift delagarna och hos att ta somsom

eller brister i fråga bestämmelsemasoklarheterbehövs för att om
myndigheterna ioch företräda de statligaskall klarastillämpning attut

kontakterna med kommunen.
krävshållna reglerna i skall få avsedd verkande allmänt NRLFör att

for kunskapsförsörjning. fysiska planering-väl utvecklat Densystemett
statliga myndigheters utrednings-bedrivs hos kommuner samten som

underlag för tillämpningen Förordningenskall NRL.verksamhet avge
medtillämpningen lagen hushållning1987:121993:191 av omom

uppgifter ipreciserar de statliga myndigheternasnaturresurser m.m.
roll vid tillämpningenfrågor berör riksintressen. Kommunernassom

följer PBL.av
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Gemensamt ansvar

fastighetsförvaltamaoch harStaten, kommunen ett gemensamt ansvar
planering, förvaltning, vård och utveckling nationalstadspar-för att av

ken och dess olika delar sker på sådant dess samlade värdensättett att
skadas. har avgörande och också godainte Kommunerna ett ansvar

påverka utvecklingen planmonopolet,möjligheter ägande,att genom
medföreskrifter i planer och olika avtal och överenskommelsertyper av

och fastighetsförvaltare har ochaktörer. Markägareberörda var en
sin del nationalstadsparken dessför vården och tillsynen av avansvar -

byggnader samordnad förvaltning kräver allaparker, En atttomter, m.m.
för samlade värden, vaddelamas betydelse parkenshar kunskap omom

förändras. behövs metoder både registrerahänder Detnågotnär attsom
tillämpbar kunskap olika intressen, värdenoch beskriva praktiskt om

samordna de många aktörernas göranden.och anspråk och att

översiktsplanHeltäckande

kulturvärden har olika tyngd i olika delarochNatur- av en na-
stöd för tillämpningen den speciallagstift-tionalstadspark. Som av
till behövs heltäckande översiktsplanning anknuten NRLärsom en

förvaltning. planerna börmed riktlinjer för områdets planering och I
delområden bör skyddasdenärmareavgränsas somsom

naturmark liksom de präglasparklandskap eller zoner som av en
klara och enklabebyggelse och där det behövsomfattandemer
och i vissa fallför nödvändiga förändringar, upprustningarregler

byggnader och anläggningar.kompletteringar av

generellt öka möjligheterna slå vaktförFrågan åtgärder attatt omom
grönområden i plan-och behandlas ochstädernas parker

betänkande SOU Miljö och fysiskbygglagutredningens 1994:36
proposition 1994/95:23O kommunalaregeringensplanering och i Den

denna nivå ochöversiktsplaneringens roll betonats. påDet är som ansvar
överblickbara och konkreta vilketmiljösamband kan göras gör attmer

kommuninvånare, företrädaresamhällsorgan, fördialog mellanen
m.fl. kan komma till stånd och blinäringslivet, intresseorganisationer

propositionen framhålls också nationalstadsparkensmeningsfull. I
och utveckladbetydelse det gäller utveckladå synsättett nyttatt en mer

förbrett fält vad metoder kunskapsuppbyggnad,strategi inom ett avser
beskrivningarsamordning och m.m.
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Förvaltarsamverkan

Utredningens förslag: Länsstyrelsen bör få initiativatt taansvar
till och samordna organisation de intressenter har någonen av som
form förvaltaransvar inom olika delar del nationalstadsparken.av av

Bestämmelserna i och kap.2 3 väglederNRL avgöranden av
konkurrensfrågor i samband med beslut ändradrörsom
markanvändning. inte utformadLagen för grund förär utgöraatt
ingripanden pågående verksamhet eller hindra pågåendemot att
markanvändning.

förInom pågående verksamhet har markägare och fastighets-ramen
förvaltare och i grunden hela för sin del national-ansvaretvar en av
Stadsparken dess parker, byggnader kan särskiltDetomter, utanm.m.-
tillstånd vidta hel del åtgärder kan skada dess värden. kanDeen som

låta bli vidta andra åtgärder behövs för utveckla elleräven att attsom
inte skada de värden grunden för lagskyddet.ärsom

Som tidigare har såväl plan- och bygglagen ochnämnts
naturvårdslagen kulturminneslagen betydelse det gällernärstor attsom

för enskildapå sakägare och andra intressenter bindande regleraett sätt
olika delområden och objekt föreslageni nationalstadspark. Som stöden
för tillämpningen speciallagstiftningen den fördjupadeär över-av
siktsplaneringen nödvändig arbetsprocess. samordnad förvaltningIen en
måste det samtidigt finnas organisation där alla intressenter haren som
någon form förvaltaransvar inom nationalstadsparken ingår.av
Samarbetet i sådan organisation bör syfta till löpande uppsikten en

utvecklingen inom nationalstadsparken och till initiativ tillöver att ta
åtgärder områdets skyddsvärden hotas utveckling inte harnär av en som
forutsetts, brist på åtgärder ingen vill för eller bristtaav som ansvar av
på medel för någon åtgärd kräver samfmansiering. kanstörre Detsom

gälla vård historiska byggnads- och parkmiljöer ellert.ex. av
restaurering sargade naturområden förstärkningochav svagaav
biologiska spridningslänkar. Syftet bör utvecklaäven attvara
programverksamheter främjar människornas med ochmötesom
förståelse nationalstadsparkens olika och kulturmiljöer.natur-av

Vid tillämpningen i kommunalaNRL planer enligt vidPBL samtav
prövning mål och ärenden enligt de lagar i kap.1 2 §av som anges

följerNRL länsstyrelserna tillsynsansvar NRL-förordningen.av
Förordningen reglerar däremot inte samverkan i förvaltningsfrågor som
ligger utanför den direkta NRL-tillämpningen.
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Ulriksdal-Haga-nationalstadspark,Sveriges förstagälldedetNär
beslutregeringen särskiltBrunnsviken-Djurgården, genomgav

berördai samråd medStockholms län uppdragetiLänsstyrelsen att
lämpligakommuner utvecklamyndigheter ochfastighetsförvaltare,

utveckling.nationalstadsparkensi frågorsamverkanformer för rörsom
förvaltningi sådan samordnadbeslut skulle arbetetregeringensEnligt en

historiskaoch vårda detmöjligheternastärkasyfta till värnaattatt
fåmöjligheterkulturvärden och allmänhetensochlandskapets attnatur-

verkarideella föreningarFöreträdare förvärden.dessadel m.m. somav
tillfälle följa arbetet.skulle beredasnationalstadsparkeninom att

behovetlänsstyrelsenkonstaterar1996:2sinI attrapport av
statligabakgrund de mångabl.a.visat sigsamordning motstort avvara

Länsstyrelsen harflera kommuner.området berörochintressena att
huvudsakliga syftesamverkansgrupptillsättadärför beslutat att varsen

är att
kringdiskussion och samverkaninformation,forum förutgöra ett-

nationalstadsparkenförbetydelsefrågor av
nationalstadsparkensprinciper förkringutveckla gemensam synen-

utveckling.
Även kaninom endast kommunnationalstadsparken ligger manenom

därför ingå ibörflera statliga intressen. Detfrån den berörutgå att
organisa-hållainitiativ till ochuppgiftlänsstyrelsens att ta samman en

inomförvaltaransvarhar någon formintressentertion de som avav
reglerasbör därförsådantnationalstadsparken. Ett engenomansvar

förordning.generell
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Bilaga

Kommittédirektiv

ytterligareInrättande Dir.av
1995:82nationalstadsparker

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 1995

Sammanfattning uppdragetav

tillkallassärskild utredare med uppdrag utreda behovetEn att
ytterligare nationalstadsparker i Sverige ochinrättaatt attav

områden kan aktuella för sådantlämna förslag till ettsom vara
skydd enligt naturresurslagen.

Bakgrund

ändringdenRiksdagen beslutade december 19947 att genom
införai 1987: hushållning medlagen 12 naturresurser m.m.om

nationalstadsparker i lagensi §särskilt skydd för 7ett en ny
bet. rskr.kapitel prop. 1994/95:3, 1994/95:BoU6,tredje

inrättades1994:1616. lagändringen1994/95:52, SFS Genom
landetsUlriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdenområdet som

nationalstadspark.första
bedömningenpropositionen 1994/95:3 gjordes denI att

några tätortsregionerytterligare något eller områden i landets
och internationellt unikanationellt ochinrymmer natur-

har sådankulturvärden samtidigt betydelseoch för en
människornasför rekreation dettätortsregions ekologi och att

skyddfinns anledning för motsvarandedem överväga ettatt
lagstiftning området Ulriksdal-Haga-det forgenom som

ivilka områden SverigeBrunnsviken-Djurgården. Frågan om
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blipropositionennationalstadsparker borde enligtbör blisom
föremål överväganden.för fortsatta

översikts-KommunalEnligt proposition 1994/952230 om
insatserenligt bör samladeplanering plan- och bygglagcn göras

kulturvärden i samhälls-för öka hänsynen till ochatt natur-
åstadkomma bättreplaneringen. Ett viktigt led i arbetet är att en

kultumiiljövården. Betydelsensamverkan mellan ochnatur- av
människors välbefinnande och för rik ochvardagsnatur för en

enligt regeringenslevande miljö i städer och behövertätorter
ytterligare. bör vidaremening uppmärksammas Det övervägas

ochvärdefulla parkeri fråga särskiltskyddet grön-om om
områden tätortsregioner behöver förstärkas.i landets

Uppdraget

uppgiftsärskild utredare bör tillkallas med utredaEn att
inrätta ytterligarebehovet nationalstadsparkcr i Sverigeattav

föreslå områden i landets tätortsregioncr kanoch att som vara
skydd enligtaktuella för 3 kap. naturresurslagen.7 §

skall kartlägga landetsUtredaren vilka områden i tätorts-
regioner internationellt unikainrymmer nationellt ochsom

samtidigt haroch kulturvärden betydelseochnatur- storsom
tätortsregionens ekologi människornasför och för rekreation.

analyseraskall dessa områdenUtredaren för de faktorer som
områdenas värdenkan hot bedömautgöra ett mot samt om

skyddsbehoven sådana särskilt skydd national-är att ett som
stadspark angeläget för bevara områdenas värden. Vidär att
kartläggningen och analysen ibör övervägandena prop.
l994/95z3 tjäna vägledning.som

områdenFör de föreslås skall utredaren bedöma vilketsom
behövs regeringensunderlag för vidare överväganden.som
förUtredaren skall föreslagna områden för vilkade ytterligare

lämnautredningsinsatser bedömsinte nödvändiga, förslag till
försådana författningsändringar krävs säkerställaattsom

och därvid motivenskyddet områdena utvecklaför dessaför
ändringar.



SOU 1996:38

Utredarens arbete skall iskc samverkan med berörda
kommuner. En utgångspunkt för arbetet skall kommuner-vara

planering för områdena och förutsättningarna i dennaattnas ge
skydd områdenas värden.ett av

Utredaren skall samråda med Boverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Statens naturvårdsverk, berördaandra myndigheter och
berörda länsstyrelser.

Övrigt

Uppdraget skall redovisas regeringen dentill februarilsenast
1996.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda redovisning regional-utredare om av
politiska konsekvenser dir.l992:50, offentligaatt prövaom
åtaganden dir. 1994:23 och redovisa jämställdhets-attom
politiska konsekvenser dir. 1994:124.

Miljödepartementet
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GällandeBilaga rätt

områdesskyddautnyttjas förkantillämpliga och ettattlagarFlera är
markanvändningsärskild vikt för frågorkulturvärden. Avoch omnatur-

ochoch plan-NRL,medhushållninglagen naturresurserär m. m.,om
PBL.bygglagen,

ochnaturvårdslagenskyddskaraktärLagstiftning närmast är somavsom
medarbetetbetydelse isärskildharkulturminnenlagen m.m.om

det härkulturmiljöerochkänsligasådanaförskyddförstärkt natur- som
frågaär om.

jordbruksmark,skötsellagenochskogsvårdslagenSkötsellagama, avom
hänsynsregler. Detockså vissaskötselföreskrifterförutominnehåller

förbetydelsehartillämpningen NRL attförframmaterial tas avsom
friluftslivetsnaturvårdens ochtillskallhänsynbedöma den tassom

intressen.

och bygglagenoch plan-Naturresurslagen

plan-iändringarnovemberden 1995beslutade 23Riksdagen att genom
hushållninglagen l987:12och1987:10, PBL,bygglagenoch om

bl.a.bestämmelserinföra vissaNRL,med somnaturresurser m.m.,
andraochparkerbevara grönom-möjligheterbättresyftar till attatt ge

redovisasjanuari 1996. Häri kraft denträdde 1Lagändringamaråden.
lagstiftningen.aktuellai denhuvuddragvissa

Naturresurslagen

socialekologisk,fråntill främjasyftari NRLBestämmelserna att en
marken,medhushållningsynpunkt god vattnetsamhällsekonomiskoch

uttrycketsistnämndaövrigt. Med detimiljönfysiskaoch den menas
ochparkerbyggnader,i formmänniskanskapatsmiljösådan avavsom

enligtbeslutvidtillämpasBestämmelserna skallanläggningar m.m.
ochmark-användningeni frågortill NRL rörlagar knutna avsom

vattenresursema.
avgörandenskall ikap.naturresurslagens 2ibestämmelsernaEnligt

ekologisktområdentillmarkanvändningsfrågor hänsyn ärtas somav
ochförbetydelseområdenoch till natur-ärkänsliga 3 § avsom

ochgrönområden iBehovet i§.friluftslivet 6ellerkulturmiljön av
Områdensärskilt beaktas. ärskallnärheten tätorter avsomav

ellerkulturminnesvårdennaturvärden,förriksintresse ges
starkt skydd.särskiltbestämmelsen ettgenom
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Nationalstadsparker omfattas bestämmelserna i kap.3 7 § NRL. Iav
dessa områden får bebyggelse och anläggningar komma till ståndny nya
och andra åtgärder vidtas endast det kan ske intrång i parkland-utanom
skap eller naturmiljö och det historiska landskapets ochutan att natur-
kulturvärden i övrigt skadas.

de allmänt hållnaFör reglerna i NRL skall få avsedd verkan krävsatt
väl utvecklat för kunskapsförsörjning. fysiskaDen planering-ett system

bedrivs hos kommuner statliga myndigheters utrednings-samten som
verksamhet skall underlag för tillämpningen NRL. Förordningenge av
1993:191 tillämpningen lagen l987:l2 hushållning medom av om

preciserar de statliga myndigheternas uppgifternaturresurser im.m.
frågor berör riksintressen. Kommunernas roll vid tillämpningensom
följer PBL.av

Plan- och bygglagen

kap.I 2 de allmännaPBL intressen skall beaktas vid plan-anges som
läggning och vid lokalisering bebyggelse Enligt den inledandeav m.m.
bestämmelsen i l § skall mark- och vattenområden användas för det
eller de ändamål för vilka områdena lämpade med hänsyn tillär mest
beskaffenhet och läge föreliggande behov. Vid planläggning ochsamt
i ärenden bygglov och förhandsbesked skall bl.a. kap2 NRL tilläm-om

Dessa bestämmelser i kanNRL alltså del kap.2sägaspas. vara en av
PBL.

kap. föreskrivsI 2 2 § PBL planläggning skall, med beaktandeatt av
och kulturvärden, främja ändamålsenlig struktur bl.a.natur- en av

grönområden. föreskrift skallDenna beaktas i lovärenden. kap.I 2även
finns4 § föreskrifter utformningen bebyggelsemiljön inomom av

områden med sammanhållen bebyggelse. Den skall utformas med
hänsyn till behovet bl.a. parker och andra grönområden.av

kap., medI 3 krav på bl.a. och allmänna platser, itomter 5samt
kap., med regler detaljplan och områdesbestämmelser, finns slutligenom
bestämmelser sikte på skyddet värdefulla ochtar tomtersom av
allmänna platser. Enligt kap.5 får7 § i detaljplan meddelas dels
skyddsbestämmelser för särskilt värdefulla från historisk,ärtomter som
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, dels bestämmel-

sådana allmänna platser för vilka kommunen huvudman ochärser om
särskilt värdefulla från nyssnämndaär synpunkter. Motsvarandesom

bestämmelser får meddelas i områdesbestämmelser 5 kap. 16 §. Enligt
kap.3 och får17 18 och allmänna platser omfattastomter som av

skyddsbestämmelser inte förvanskas. börDet också det finnsnämnas att
möjligheter i detaljplan eller områdesbestämmelser meddelaatt
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och §§.kap. l6vegetation 5 7bestämmelser om
tillgrönstrukturhelhetsbedömning bl.a. tätortemasBehovet avenav

översiktsplaneringen.tillgodoses iskallbeslutefterföljandeförledning
redovisasenligt kap.2allmänna intressenaskall deöversiktsplanenI

särskilt kap. §. I4 lenligt NRLriksintressendärvid skalloch anges
ochbehandlasbevarandefrågorochutvecklings-skall vidareplanen en

konsekvenser.planensske förredovisning
detaljplan.bl.a. ske i Närgrönområden kanSäkerställande ettav

normaltkrävsi närheteni ellerexploateras tätortskallområde av en
effektivtdärförplanmonopoletkommunala äroch det ettdetaljplan

ocksåskydd kanVisstgrönområden.förtill skyddinstrument ges
iaktta-företas medLovprövningen skallområdesbestämmelser.genom

förekommandekap.i och 3kravbestämmelsema 2 samtgande av
områdesbestämmelser.ochdetaljplanerbestämmelser i

kulturminnenoch LagenNaturvårdslagen m.m.om

ochbevarandebestämmelserinnehåller bl.a.Naturvårdslagen om av
områden.kulturpräglade Lagenoch vissanaturmiljönförskydd typer av

djurarterochbevaraskydda ochskall växt-reglerocksåinnehåller som
olikaändamål kandessafriluftslivet.för Förförutsättningarnaoch

nationalpark,kanområdesskydd inrättas. Det naturreser-former varaav
fridlysningreglerinnehållernaturvårdsområde. Lagenoch ävenvat om

tvåStrandskyddet hardjurarter.ochnaturminnen, växter numeraav
tilltillgänglighetenallemansrättsligadennämligensyften, att trygga

djurliv.ochförförutsättningarna växt-bevarastränderna samt att
detfastinledningsvisslår ärkulturminnen attLagen m. m.om

kulturmiljö.vårda vår Iochskyddaangelägenhetnationell atten
kulturminnenkyrkligafornminnen,bestämmelserfinnslagen om

trädgårdar.och Lagensparkerhärunderochbyggnadsminnensamt
enbarttillinte begränsatdocktillämpningsområde attär avse

objektenskilda ävenkulturminnendessa utanskydd för avsersom
områden.omkringliggande



12 SOU 1996:38

Skogsvårdslagen och lagen skötsel jordbruksmarkom av

Skogsvårdslagen uttrycker riksdagens mål för skogsbruket
1992/93:JoUl5 där lägger lika vikt vid produktionsmålet ochman

miljömålet. innebärDet skogens naturgivna produktionsförmågaatt
skall bevaras och biologisk mångfald och genetisk variation iatt en
skogen skall säkras. Skogen skall brukas så och djurarterväxt-att som
naturligt hör hemma i skogen förutsättningar fortleva underattges
naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade ocharter

skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden dessnaturtyper estetiskasamt
och sociala värden skall skyddas.

Lagen skötsel jordbruksmark föreskriver hänsyn tillattom tasav
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. vid skötsel jordbruks-av
mark och vid markanvändning i jordbruket. Regeringen eller denannan
myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter densom om
hänsyn skall såsom i fråga skyddet odlings- ochtassom om av
kulturlandskapet och djurlivet. Föreskrifterna fårväxt- dock intesamt

så ingripande pågående markanvändning försvåras.att avsevärtvara
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Bilaga och tätortsregionerTätorter

Under överensstämde1800-talet städernas faktiska utbredning välrätt
med det administrativa området. Med städernas tillväxt har det till-
kommit mängd utanför städerna. beskriva detFörorter atten nya nya
bosättningsmönstret används sedan 1960 nordisken gemensam
tätortsdefmition. Till räknas alla har minst invånare200tätort orter som
och högst 200 mellan husen. Sverige har 1800 tätorter.meter

hade Sverige städer. finns1920 110 I dag det ungefär med110 tätorter
000 invånare. kan10 Dessa de nutida städerna.över ses som

Tätheten regionalt. Sveriges befolkningAv bor nio tio ivarierar av
eller städer. Storstädema Stockholm, Göteborg och Malmö detätorter är

i särklass med sammanlagt landets tätortsbe-24 %största tätorterna av
folkning. tätortsbefolkningen40 bor i städer, dvs i de% 16störreav

förutom storstäderna har 50 invånare. 26000 %tätorter änsom mer av
tätortsbefolkningen övriga städer, dvs i debor i har91 tätorter som
mellan dessa kan10 000-50 000 invånare. Av nås 0005 50av ca
invånare radien km.inom cirkel med 10 Lägger de treen man samman

städerna och destorstäderna, de 16 5 kan nås 50 000större som av
invånare städerfår städer 2424 Dessa tyngdpunktema iutgörman
Sveriges tätbefolkade områden bild 1.mest

ätheten har städernasT lokalt. tabell delatsI l in ivarierar tvåäven
Till hör stadskärnan och det centrala1 området inom 5zoner. zon

kilometer från ytterligaresträcker sig kilometerZon 2 5 icentrum. ut
det kringliggande landskapet.
Endast Stockholm, Göteborg och Malmö har invånare150 000änmer

kvadratmil och utpräglad stadsbebyggelse inom hela Iper en zon
Stockholm täcker stadsbebyggelsen delen 21även större av zon
städer har invånare40 000-110 000 kvadratmil i Här täckerper zon
stadsbebyggelsen och urbaniserat och odlingslandskapett natur- stora

centraladelar den Zon 2 präglas och odlings-natur-zonen.av av
städer liggerlandskapet. mindre stadskärnan mycket detI nära om-

givande och odlingslandskapet.natur-
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regionerStörre städer befolkningstätai

Regioner
inomAntal nåspersoner som

cirkel med radien 30 km.

200 000 -

99950 000 199-

49 999-

Städer
invånareAntal

med radiencirkelinom en
10 km från stadscentrum.

I 200 000 -

999000 19950o -

Skala 000 0001:8
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KolumnTätheten i C detlandets storstäder och städer.större avser
centrala stadsområdet Kolumnemazon 1. N, ochO V avser
landskapet söder, och staden zonöster 2.västernorr, om
Källa: SCB

stad antal 1000 invånare stad antal 1000 invånare
kvadratmil kvadratmilper per

zon zon on zon
21 1 2

C N S O V C SN O V
Stockholm 275 159 58 14277
Göteborg 217 49 52 Borås71 38 61 2 1 4 7
Malmö 170 8 38 21 18 Eskilstuna 60 9 5 2 4

Södertälje 58 l 3 14 l
Uppsala 111 0 9 1 1 Karlstad 54 137 1 0
Västerås 98 5 2 3 2 Halmstad 5l 3 2 3 3
Norrköping 89 8 0 2 l Sundsvall 48 9 4 6 l
Örebro 87 4 3 l 0 Jönköping 48 8 12 21 0
Helsingborg 82 9 6 6 0 Luleå 47 6 0 O 5
Linköping 72 2 16 6 Växjö1 45 0 0 1 3
Umeå 68 1 0 1 0 Borlänge 43 1 0 2 0

ÖstersundGävle 67 4 0 80 43 2 0 0 l
Lund 67 3 Trollhättan14 7 14 43 21 2 1 0
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Bilaga Allmänt tillgänglig mark i de
städernas närhet.större

faktorerTvå påverkar tillgången allmänt tillgänglig mark per
invånare. Den städernas storlek.är Ju dess mindrestörre tätortena
rekreationsmark invånare. Den andra städernas läge. Där detärper
storskaliga jordbruket dominerar i Syd- och Mellansveriges slättbyggder

tillgången på attraktiva och lättillgängligaär områden för friluftsliv
begränsade. Städerna i Norrlands skogsbygder har däremot gott om
allmänt tillgänglig mark invånare.per

Allmänt tillgänglig mark i hektar invånare1000 inom 3 frånkm deper
Den streckade linjen visar riksgenomsnittetstörre städernas tätortsgräns.

för med invånare.10 000tätorter Som allmänt tillgängligöver mark
räknas här skog, berg, hed, naturlig och betesmark.ängmyr,
Vattenarealer ingår

invånareMarkhall000

läonneby400

å uaa:m0
yaxlb

oBorlänge Su.ndsvaIl200 BoråsNyköping O. å. Umei Östersund JönköpingVisby v" GävleKarlstad IeMotala .ogLuleå10° T°""5"3" " ÖLebroSöderling gêktlâluna måsVas-1Linkäöinñ G39&#39;&#39;Halmstad -o - - :J:L d k U3" M PPkund l-lelsrngyorlgNorrköping0 småMmmli10 20 30 40 50 eo 70 ao 90 100 225460990
Folkmängd1000-tal

Andel allmänt tillgänglig grönyta total areal inom inom 3 frånkm deav
9 största städernas tätortsgräns.

hektar1000
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Bilaga Kultur- och naturmiljöer i
anslutning till städerstörre

Tätortsmiljö

Stockholms län

Stockholm
Stockholms roll rikets politiskasom
och administrativa sedancentrum
tidig medeltid har medfört utveck-att
lingen inom byggnads- och stads-
planekonsten fått särskilt tydliga ut-
tryck med tydliga årsringar i stads-

och alla epoker välväxten repre-
senterade. mellanMötet Mälaren och
Saltsjön och de topografiska l
förhållandena har givit staden mycket
speciella Förutsättningar och har starkt
präglat stadsbilden. Anpassningen till

frontennaturen, mot vattenrummet
och den begränsade hushöjden är
viktiga karaktärsdrag.

Södertälje
Kommunikationsledema och deras
förändringar har haft betydelsestor
för Södertäljes utveckling. Staden
ligger i kort dalgång mellan Mäla-en

Östersjön.och 1806-19 byggdesren
den första ordentliga kanalen, efter
många tidigare försök, och här korsa-
de landsvägen Stockholm. Eftermot
järnvägens tillkomst 1860 utvecklades
Södertälje till viktig industristad.en
Dagens regelbundna rutnätsplan ersat-

det medeltida efterte stadsbrandgatunätet 1650. Bebyggelsen i deen
centrala delarna har till del förnyats från 1960-taletstor och framåt.
Parker: Torekällaberget, Slussen och Engelbrektsbacken. Fornläm-
ningsmiüö: Hall. Jordbruksmiljö: Brandalsund. Natur: Korpberget.
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länUppsala

Uppsala
universitetsstadochDomkyrko-

utveck-förbetydelsecentralmed
ochriketsvenskadetlingen av

slottetDomkyrkan,centralmakten.
ärkestiftetsforbyggnaderoch olika

verksamhetuniversitetets sätteroch
rätvinkli-staden. Denprägel påsin

tillfarts-rakamedrutnätsplanenga
1643.regleringvidtillkomvägar en

harplanenmedeltidadenRester av
tillanslutningbevarats. Idock

offentligafinnsstadskärnan stora
bostadsområdenochanläggningar

l900-talet.från
stadensuniversitetsmilj medochDomkyrko-, slotts- önparker:Centrala

Fyrisån-Kungs-miljö:Komplexuniversitetsparkstråkochkrono- m.m.
Vaksala.dalgång,HågaånsUppsala,Röbo-Gamlaängen,

Södermanlands län

Eskilstuna
industris-ochmanufaktur-Smides-, nu

frånutvecklingenspeglartad som
formadeoregelbundetmedeltidens

Eskilstunaånsutmedtätortsbildning
rutnätspla-avanceradsida tillöstra

mitt1600-taletsvid västernering
underutbyggnadfortsattochånom

il900-talen. Detoch1800- syns
ochRademachersmedjoma annan

i detträbebyggelse,äldresmåskalig,
in-bostads- och1800-taletssena

l900-taletsidustribebyggelse och
bostadsområden.

kyrkaochStrömsholmen ForsStadsparken,medEskilstunaånParkstrâk:
Äng.Åsby-StenbyFornlämningsmiljö:
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Östergötlands län

Norrköping
vid fallen i MotalaIndustristad

industriellaspeglar denström, som
sedan medeltiden.utvecklingen

framför alltIndustrilandskapet har
och l800-talenskapats under 1600-

rätvinkliga rutnätspla-och denäven
Under1600-talet. 1800-hör tillnen

del tillkomtalets promena-senare
trädplanteringar ochdema med

offentliga byggnader ochmånga
äldre stadsbebyggelsenden ersattes

delar stenstadsbe-till tätstora av en
byggelse.
Parker och Folkparken, Brunnssalongen och Himmelsta-naturområden:
lunds fritidsområde vid Motala ström.

Himmelstalund.Fornlämningsmiljä: Leonardsberg-Skälv,
Industrimiljä: kring MotalaIndustrilandskapet ström.

Leonardsberg.Natur:

Linköping
Stiftsstad medeltidamed ursprung

domkyrkoområde.och dominerande
Stadsplanen medeltidabevarar rester
och hurexempel påär ett man ge- Vas-m

LOVregleringar sedansuccessivanom
1600-talet sökt åstadkomma en

iregelbunden rutnätsplan, utan att
helt lyckas. innerstadsområdetI
finns medeltida profanhus, stads-
gårdar från och 1800-talen1700-

tidenoch stenhusbebyggelse från
kring sekelskiftet 1900.
Parker parkstråk: Domkyrko-och

Trädgårdsföre-Slottsparken,och
Stångåstråket.ningen,

Tift.Fornlämningsmiüö:
Slakaåsen-Lambohovs herrgård, Vårdsberg-LanderydKomplex miljö:

söder staden. Friluftsliv: Kinda kanal.EklandskapetNatur: om

16-03764
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Jönköpings län

Jönköping/IIuskvarna
gränsfásteviktigasteInlandets mot

till 1600-taletsDanmarksgränsen fram
utvecklades tillandra del. Staden ett

efteradministrativtviktigt attcentrum
nuvarandetill sin platsden flyttats

iblev underbörjan ochvid 1600-talets
1800-talet ocksådelen ensenare av

Huskvarnabetydelsefull industristad. I
vapensmide från 1600-bedrevs ett

för det medeltidatalet. På platsen
byggdes stads-Jönköping och slottet

under 1800-taletsdelen Väster ut
de framKaraktäristiska draglopp. är

förvaltningsbyggnadema från och 1800-talen, den äldre1600-trädande
1800-talets slut, storstads-träbebyggelsen och, frånsmåskaliga mer

i byggandet. Park- och naturområden: Stadsparkenmässiga ambitioner
Vattenledningsparken, Rosenlunds bankar,friluftsmuseum,med

Stockmakarbyn. KomplexIndustrimiüö: Smedbyn ochHuskvamaån.
Övrig miljö: Eklundshov. Lillåns-TabergsånsNatur:miljö: Järstorp.

Rosenlunds bankar.raviner,

länKronobergs

Växjö
medeltida ochStiftsstad med ursprung

domkyrkoområde. Fråndominerande
vuxit förstdetta har staden ut, mot

också söderut,nordväst och sedan
i planmönstret, medvilket speglas

centrala delar-i de1600-talets rutnät
1800-talets esplanadstaddet senana,

1900-talets villaom-det tidigaoch
råden med gatunät.terräganpassat

direkta övergång-finns denMot öster
landsbygd fortfarandetill öppenen

byggnaderna ochkvar. offentligaDe
ofta putsade hussenempirens låga, är

Parker: Sigfrids källa ochi bebyggelsen. Szt bis-karaktäristiska drag
Östrabo, Linnéparken och domkyrkan vid Växjösjön.kopsgården
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länMalmöhus

Malmö
medeltida Danmarks vik-detEn av

centrala delarnatigaste städer. deI av
i sina grunddragstaden är gatunätet

finns också landetsmedeltida och här
byggnader frånbeståndstörsta av
1600-talets slut1500-talet. Under

kraftiga befästningarbyggdes runt
vilka vid 1800-taletsstaden, revs

gamla infartsvägamabörjan. Efter de
oreglerad förstadsbe-uppstod tidigt en

1900-talen har arbetarforstäder, storstads-byggelse och under och1800-
områden med patriciervillor moder-mässig stenhusbebyggelse och samt
Donationsj ordarna fick, sedan slutatbostadsområden tillkommit. manna

för ändamål vilketbedriva jordbruk, endast användaslänge gemensamt
utnyttjas för offentliga byggnaderhuvudsak kommitinneburit de i attatt

Kungsparken, Slottsparken,centrala parkområden:och parker. Stora
Öresundsparken, ornlämningsmiljä: Foteviken-Glos-Pildammsparken. F

Jordbruksmiljö: Alnarp-Burlöv. Lim-Natur:Södra Sallerup.torp m.m.,
hamnströskeln.

Helsingborg
Tidigmedeltida stad, där Kärnan är en

bevakadebefästningarrest av som
Östersjöns den kortasteinlopp och

danska kämlanden.överfarten till de
1400-talen förskjötsUnder och1300-
området nedanförbebyggelsen till

byggdeslandborgen. Befástningar och
andra hälft ochunder 1600-taletsrevs

vid 1800-talets slut påbörjades en
kraftig samband medexpansion i att
staden utvecklades till betydelse-en
full hamn- och industristad. Stads-

kraftigt. utfyllnadsmark tillkom kvarters-området utvidgades På ett par
paradarkitektur storstadsmässig stenhusbebyggelserader med ochen av

successivt ochbyggdes Parker naturstråk:hamnen Landborgspro-ut.
Öresund,till Sofierostaden med utsiktmenaden från Ramlösaöver

Övrigmiljö: RåånsKomplex dalgång. miljö: Ramlösa brunn.brunn.
Rååns dalgång.Pålsjö-Domsten,Natur:
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Lund
och bäst beva-landets äldstaEn av

medeltidsstäder med delvisrade
stadsvall. för reli-bevarad Centrum

bördig jord-gion och lärdom i en
oregelbundnabruksbygd. Det me-

deltida och den småskali-gatunätet
vilken barabebyggelsen, överga

universitetsbyggnaderdomkyrkan,
andra byggnader höjeroch enstaka
den småstadskaraktärsig, bevarar

industria-Lund hade fram tillsom
expansionsskede vidlismens 1800-

talets slut. Parker: Lundagård, Bo-
Stadsparken.taniska trädgården,

Fornlämningsmiljö: Kungsmarken-Fågelsångsdalen.
Jordbruksmiljö: Lackalänga-Västra Hoby, Dalby-Söderskog. Komplex

Sandby-Hardeberga-Dalby.Svenstorp-Viderup-Flyinge.miljö: Natur: S

Hallands län

Halmstad
medeltidaResidensstad med ur-

i slott,gatunät, restersprung som
befastningsanläggningar ochav

andra lämningar bevarar prägeln av
det tidiga 1600-talets befästnings-

expansiva skedetstad och detäven
vid 1800-talets slut, då den tidsty-

Östra tillkom.piska Förstaden Låga
korsvirke och tegelhus i främst

stenhus frånblandas med större
1800-talets slut och moderna byg-
gnader
Parker och naturområden: Nissan
med Slottet och park,Norre Katts
Slottsjorden, Galgberget.
Jordbruksmiljö: Vapnödalen, Sper-
lingholms gods.
Industrimiljö: Slottsmöllan.

och friluftsliv: Laholmsbuk-Natur
Fylleåns dalgång.ten,
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länoch BohusGöteborgs

Göteborg
SverigesAnlagd 1621 port motsom

förebilder.holländskaefterväst
kanalerrutnätsplan med1600-talets

fort-befästningssystemoch utgör
stadsplanen.ifarande stommen

visarvallutanförGrönstråket graven
gUYplanteringarparker ochhur ersatte .LV isedanbefästningsanläggningama

fungeraupphörtGöteborg 1806 att
har sedanStadenfästning. suc-som

bostads-medutvidgatscessivt stora
frånutanför vallgraven,områden

allén,stenhusen söder Nya trä-om
egnahemsmiljön ioch Lan-1600-talsförstaden Hagahusbebyggelsen i

Gullheden ochexperimentbostadsområdena Västra TorpaNorradala till
1960-talet.Frölunda underutbyggnadenoch Västraav

utanför vallgra-parkstråketallén ochparkområden: NyacentralaStora
Fornlämningsmiljö: Delsjön.Trädgården.BotaniskaSlottsskogen,ven,

och kvambyn.industriområdeMölndalsånsIndustrimiüö:
Änggården,Övrig Säveån.Gunnebo.miljö: Natur:

länVärmlands

Karlstad
stadsrät-huvudort medVärmlands

i denochtigheter 1584 ursprung
ochmedeltida tings-betydelsefulla

Thingvalla. Rut-handelsplatsen
stads-formades efternätsplanen en

den sistaochbrand 1865 är stora
1600-taletsstadsplaneregleringen i

Utmed Kla-stadsbyggnadstradition.
rälvsstranden finns rester av en

kring deäldre träbebyggelse och
och Storacentrala stadsrummen

ochligger domkyrkanTorget
Parkeroffentliga byggnader.karaktäristiskaresidensstadensmånga av

Landsbygds-Mariebergsskogen.naturområden: Stadsträdgården,och
Klarälvsdeltat.Friluftsliv:/NaturHammarö.centra:
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Älvsborgs län

Borås
för fågrundades 1622Staden att

Sjuhäradsbygdenskontroll över
resandehan-ochbondehantverk

i stadskämansdel. Grunddragen
härrör frånrutnätsplanrätvinkliga

brandEfter 18271600-talet. en
trädplanteradesbreddades och

planen utvidgadesochflera gator
efterkrigstidenUndersöder.mot

tillbebyggelsenhar den äldre
bygg-meddel ersattsstor nya

Ramnaparken,Parker: Bo-nader.
råsparken.

Trollhättan
med kvamar ochindustriortTidig

vattenledenifallensågar vid
Västerhavet.ochmellan Vänern

försöktidigareEfter många öpp-
fungerandeförstanades den

harslussleden år 1800. Detta
vid upprepadesedan fömyats

utveckladesIndustrintillfällen.
uppdragkanalbolagetsoch på
efterbebyggelsenreglerades en

dröjdedetrutnätsplan 1863 men
fick stads-innantill 1916 man

äldre träbebyg-rättigheter. Den
under 1900-taletsgelsen ersattes

tegelhusbörjan allt storamer av
efterkrigstiden harunderoch

förändringar skett.också stora
parkområden:centralaStora

Älvrummet. Indu-Industrimiljö:
längs älv.strilandskapet Göta

älvsfriluftsliv: GötaochNatur
dalgång.
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Örebro län

Örebro
medeltidaResidensstad ursprungav

slottsanläggningmed framträdande
vattenledi mellan Svartånsmötet

nord-sydliga åsvägen.och den
medeltidamed enstakaStadsplan

rutnätsstmk-rätvinkligdrag och en
1650-taletgrundades påtur som

1850-talet. Stads-fullfoljdesoch
förindu-dels denbilden präglas av
delsskala,tidens lägrestriella av

stenhusbebyg-storstadsmässigmer
kring sekelskiftettidengelse från

finnsUtanför stadskärnan1900.
bostadsområden från ochuppmärksammade 1940-internationelltflera

Stads-ochSvartån med Slottet, StrömparterrenParkstråk:1950-talen.
Jordbruksmiljö: Karlslund. Oset.Natur:parken.

Västmanlands län

Västerås
medeltidamedStiftsstad ursprung

utvecklades1800-talets slutvidsom
industristad. Utmedtill viktigen

medeltidafinnsSvartån rester av
slottetdomkyrkan,gatusträckningar,

karaktärsbyggnaderoch flera andra
Kyrkbacken medoch i områdetnorr

oregle-småskalig träbebyggelse och
medeltida Dengatunät typ.rat av

regelbundna rutnätsplaneninte helt
vuxit frami harcentrum genom

l700-talenregleringar på 1600- och
tillkom1900-talets börjanoch vid

bostadsbebyggelse. harindustrianläggningar ochmed I centrumen zon
Parkstråk:fömyats under efterkrigstiden.till delarbebyggelsen stora

Kyrkbacken och DjäknebergetsSlottet, Domkyrkan,Svartån med natur-
Badelunda.Fornlämningsmiljö:park.

Badelunda-med Skultuna bruk.Komplex miljö: Svartåns dalgång Natur:

asen.
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Kopparbergs län

Borlänge
jämvägsstadIndustristad och som

sammanslagnaflerabestår sam-av
stadsrättigheterfickochhällen som

stadsbebyggelse finns1944. En tät
utgjordetidigare Bor-deli den som

köping. DomnarvetInomlänges
välbevarade bostads-ligger bl.a. de

Bergslags-Hushagen ochområdena
tillkom vid 1800-förstabyn. Det

brukskaraktär.och hartalets slut
egnahemsområdeDet är ettsenare

början.1900-taletsfrån
Holmsjön,Fornlämningsmiüö: St.

miljö:Komplex Tor-Amsberg.Sör
Storån,sångsbygden. Natur:

Holmsjöama-Kårtyllasjöama.

länGävleborgs

Gävle
sjöfartsstad, utför-ochResidens-

Bergslagen. Längsselhamn för
bevararfinns delarGavleån som en

grundstruktur och lågsenmedeltida
ligger ocksåträbebyggelse. Här

viktiga karaktärs-och andraslottet
byggdesRutnätsplanenbyggnader.

ochl700-talenochunder 1600-ut
till-stadsbrand 1869 ifick efter en

till fore-gjorde denskott ensom
1800-taletsför detgångare sena

sekelskiftetKringesplanadplaner.
stadsbebyggelsetillkom1900 en

Vil-storstadsmässiga drag ochmed
lastaden.

Stadsträdgården,Boulognerskogen mednaturområden:ochParker
Industrimiljö: Strömsbro.stadsparker.landets störstaen av

Testeboån.Valbobygden. Natur:SödraKomplex miljö:
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Västernorrlands län

Sundsvall
Centrum i industriregionen som
expanderade kraftigt vid 1800-talets
slut. Stadskämans rutnätsplan här-

i grunden från 1600-talet.stammar
Efter den förödande branden 1888
gjordes vissa gatubreddningar och

kraftig utvidgning planen. Dåen av
tillkom den unika stenstaden med

storstadsmässig bebyggelse i dettät,
1800-talets rika arkitekturfor-sena

kontrastSom till detta stårmer.
arbetar- och hantverkarförstaden
Stenhammaren med sin träbebyggel-

Natur- och parkområden: Norrase.
och Södra Stadsbergen.
Fornlämningsmiljö: Högom.
Komplex miljö: Selånger-Högom.
Natur: Selångersån.

Jämtlands län

Östersund
Staden grundades 1786 som cen-

för handeln i det 1645trum eröv-
rade Jämtland-Härjedalen, sak-som
nade samhällsbildningar, ochstörre

det nuvarande Sveriges endaär
1700-talsstad. Den regelbundna
rutnätsplanen präglar fortfarande,
stadens Bebyggelsencentrum. är en
blandning låga trähus, byggnaderav

hänger med funktio-som samman
residens- och regements-nerna som

stad och tiders storskali-senare mer
bebyggelse.ga

Parker. Fombyn Jamtli, Frösön.
Komplex miljö: Storsjöbygden Frö-
sön. Natur/Friluftsliv: Storsjöbyg-
den Frösön.
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länVästerbottens

Umeå
1600-taletsochResidensstad aven

kanUmeåstadsgrundningar. Inya
stadsbyggnadsutveck-följaman

del1800-taletsunderlingen senare
finskamedbörjan,1900-taletsoch

förebilderkontinentalaoch anpas-
landsortssta-svenskadensade till

lågmed relativtförhållandendens
Efterträbebyggelse.glesoch sta-

riktillkom1888 trä-dsbranden en
bredadeutmedarkitektur ga-nya,

i stads-grönskamycketochtorna
harefterkrigstidenUnderbilden.

bebyggelse.medutsträckningiträhusenäldre ersattsdedock stor ny
delta.UmeälvensNorrfors-Klabböle. Natur:miljö:Komplex

länNorrbottens

Luleå
stadsrättig-medLuleå,äldstaDet

nuvarande Gam-vid1621, lågheter
ochhamn-medeltidamelstad, en
tillstadenflyttadeskyrkplats. 1649

anladesochplatsnuvarandesin
Funktionenrutnätsplan.enligt en

ochresidensstad 1856 somsom
lappländskaför denutförselhamn

slut har1880-taletsfrånjämmalmen
utvecklingmycket för stadensbetytt

tillharBebyggelsenutseende.och
efterkrigs-underdelar fömyatsstora

tiden.
ochHermelinsparkenParker:

Gültzauudden.
Gammelstaden.Landsbygdscentra:

Övrig miljö:Karlsvik. Svat-Industrimiljö:Gäddvik.Jordbruksmiüö:
Övärlden Luleälven,utanför Gam-friluftsliv:ochröstaden Natur

melstadsviken
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Miljöer utanför tätortsavgränsningen

Södertälje
Hall: Fomlämningsmiljö från stenålder, från bronsålder, gravfältrösen
från järnålder, övergivna bytomter från 1600-talet.
Brandalsund: Herrgårdsmiljö med ekonomibyggnader och arbetarbostä-
der i vidsträckt odlingslandskap.ett

Uppsala
Polacksbacken, yrisån-Kungsängen,F Stadsskogen-Kronåsen-Kronpar-
ken: Naturparker i stadens ytterområden.
Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar: Landskap central betydelseav
för Sveriges historia med bl.a. storhögama i Gamla Uppsala, båtgravfált,
bronsålderskomplex och slotts-, bruks- och kyrkomiljöer.
Hågaåns dalgång: Forntida farled med fornlämningar, boplatskomplex
från bronsåldern och by-, kyrko- och herrgårdsmiljöer.
Vaksala: Bronsåldersmiljö med talrika skärvstenshögar, stensättningar
och boplatsytor, medeltidskyrka och säteri.

Eskilstuna
Åsby-Stenby Äng: Central fomlämningsbygd med bl.a. Södermanlands

gravfält.största

Norrköping
Leonardsberg-Skälv: landetsEtt och märkligaste hällristnings-störstaav
områden. Himmelstalund: landetsEn hällristningslokaler frånstörstaav
bronsåldern.
Industrilandskapet kring Motala Område i den centrala stadenström:

speglar den industriella utvecklingen alltsedan äldsta tider tydligaresom
någon platsän i landet.annan

Linköping
Tift: landetsEtt gravfält från järnåldern.störstaav

ÅssträckningSlakaåsen-Lambohovs herrgård: med monumental
domarring, sockencentrum och häradstingplats med prästgård och skola,
1700-talsherrgård med engelsk parkanläggning.
Vårdsberg-Landeryd: Götalands fomlämningsbestånd,tätaste väl-
bevarade byar, medeltida rundkyrka, säteri och prästgård.
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Jönköping
ochkrutmagasinÅdalen smedjan,Appelbladskabl.a.medHuskvarnaån:

Stockmakarbyn.ochSmedbynimanufakturematillbostäder
ochfattigstugaskola,medeltidskyrka,medSockencentrumJärstorp:

gårdar.ochherrgårdarVälbevaradeprästgård.
från 1928.koloniområdeVälbevaratEklundshov:

Växjö
omfattan-ingick imedeltidenunder ettHerrgårdsmiljöBergkvara: som

be-ochodlings-omgivandegodskomplex. Detsydskandinavisktde
omfattande1800-taletsskapatlandskapettespräglade är genom

nyodlingar.

Malmö
dösar,bronsåldershögar,Odlingslandskap medoteviken-GlostorpF m:m.

kyrkbyar.ochvägsträckningaräldreringvall,
Unikaarbetsplatser.ochboplatserFörhistoriskaSallerup:Södra

bronsålderochfrånflintgruvor sten-
ochkyrkaBurlövsÖppen storhögar,medodlingsbygdAlnarp-Burlöv:

MöllaKronetorps

Helsingborg
fomlämningsbestånd,rikligtmedDalgångslandskapdalgång:Rååns

1700-talet.frånskansanläggningarmedkustsamhälleochslottslandskap
och parkan-byggnadsbeståndäldremedBrunnsmiljöbrunn:Ramlösa

1900.till1800tidenläggning från

Lund
medmedeltidenReliktområde frånKungsmarken-Fågelsångsdalen:

ochåkrar stensträngssystem.fossila
vidÖppen bronsåldershögarmedodlingsbygdHoby:Lackalänga- Västra

kvammiljö.ochbymiljöerKävlingeån,längsbetessluttningarbranta
Gammalodlingsmark.iHöjdsträckning öppenSöderskog:Dalby

fäladsmark.ochvägsträckning
Öppen ochgravhögarmedodlingsbygdViderup-Flyinge:Svenstorp-

slottslandskap.
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Halmstad
Vapnödalen: Exempel senmedeltidenspå danska storgärdsbildningar
köpmannaaristokratins jordbrukssatsning på 1800-talet.
Sperlingholms gods: Godsanläggning från mitten 1600-talet med bl.a.av
kapell, skola,sjukstuga, kraftverk och järnvägsstation.

ÄldreSlottsmöllan: industrianläggning vid Nissan. Miljön har brukska-
raktär med bevarad 1800-talsprägel.

Göteborg/Mölndal
Delsjön: insjöboplats från stenåldern.Rik
Mölndalsåns industriområde och kvarnbyn: Välbevarad industrimiljö
med sedan medeltiden. Med sina industriermånga längs fallen ochanor
bostadsbebyggelse tillknuten dessa området mycketär utgörsom en
viktig industrihistorisk enhet.
Gunnebo: Medeltida godsbildning. Nuvarande huvudbyggnad uppfördär

timmer i gustaviansk stil. Omgivande parker utformade i franskärav
och engelsk stil.

Karlstad
Sockencentrum träkyrka,Hammarö: med medeltida militärboställe,

kungsgård och klosterhemman under Varnhem.

Trollhättan
älv: Slussar från kraftverk frånGöta 1800-1916 och 1910 och med1942

tillhörande anläggningar, broar bostäderoch m.m.

Örebro
Karlslunds Herrgårdsanläggning med underliggande gårdar och
lantarbetarbebyggelse, kvarn kraftverkoch i storskaligt odlingslandskap.

Västerås
ÖppetBadelunda: jordbrukslandskapäldre med fomlämningsrik

åssträckning och täthet jämåldersgravfält.stor av
dalgång med Skultuna bruk:Svartåns Hävdat odlingslandskap med rikt

fomlämningsbestånd, ochmindre byar två medeltida kyrkor. Mässing-
bruk från 1607 med de äldsta verkstäderna på ursprunglig plats och
delvis bevarade frånarbetarbostäder 1700- och 1800-talen.
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Borlänge
sjö.kring mindremed boplatserStenåldersmiljöHolmsjön:St.

fomlärnningsområden.meddirektkontaktharBymiljöAmsberg:Sör som
gravhögar,gravfält,medFomlämningsrik bygdorsångsbygden:T

Kringbyggdavikingatid.järnålder ochfrånfångstgropar yngrem.m
liggerälvenvidcentralt lägemånghussystem. Imed bevaratbondgårdar

1200-talskyrka. Sommed sinkyrkomlijö ensartatettTorsångs monu-
symbolvärde kan Omässtugan nämnas.med stortment

Gävle
bevarademedbostadsmiljö TesteboånvidochIndustri-Strömsbro:

textilindustri-1800-taletskronobränneri och1700-taletsfrånbyggnader
Öppet gravfält,bl.a.medlandskap vid GavleånValbobygden:Södra

ochhägnaderstenvalvsbroar,medbyvägarochbyarålderdomliga
stenmurar.

Sundsvall
höggravfált.monumentalaochMedelpads mestHögom: största

med byar,jordbrukslandskapibygdFomlämningsrik öppetSelånger: ett
medhöggravfaltmonumentalaSelångersfjärden,vidkyrka m.m.

handel-ochhamnmedeltidapilgrimsled ochboplatser,ochstorhögar
orördStrandpark med natur.scentrum.

Östersund
förhistoriskimedagrarbygdålderdomlig rötterCentral,Storsjöbygden:

bevarandevärtkultursystemuppvisar ärOmrådettid. ett ursom
synpunkt.europeisk

kultplats,medhuvudortJämtlandsseklermångaUnderFrösön:
marknadsplats.alltingsplats och

Umeå
ochmed boplatserUmeälvenområde vidNatursköntNorrfors-Klabböle:
lad-jordbruksmiljöer,ålderdomligastenåldern,frånhällristningar

kraftverk från 1899ochsågverksherrgårdarlandskap, ett m.m.
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Luleå
ÄldreGammelstaden: marknadsplats och landets kyrkstadstörsta med

norrlands medeltidastörsta kyrka, levande kyrkstadstradition och väl
bevarad bebyggelse från 1600-talet och framåt.
Gäddvik: Storby med bevarad bystruktur medeltida Stortav ursprung.
inslag kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.av
Karlsvik: Bebyggelse efter faser itre Norrbottens industrihistoria:
ångsåg 1873, jämverk 1904-1926 och träsliperi 1912-1960.
Svartöstaden: Kåkstad med få motsvarigheter i landet och byggd av
inflyttade arbetare utanför stadsgränsen Luleånär industrialiserades.

Naturvård Naturvård
Stockholm: Skärgården och Mä- Västerås: Badelundaåsen vid
laröama. Badelunda kyrka
Södertälje: Korpberget Gävle: Testeboån
Norrköping: Leonardsberg Sundsvall: Selångersån
Linköping: Eklandskapet söder Umeå: Umeälvens delta

staden Övärdenom Luleå: utanför Luleäl-
Jönköping: Lillåns-Tabergsåns Gammelstadsvikenven,
raviner, Rosenlunds bankar
Helsingborg: Pålsjö-Domsten, Friluftsliv
Rååns dalgång

Stockholm: Skärgården och Mä-Lund: S Sandby-Hardeberga-
laröama.Dalby
Linköping: Kinda kanalHalmstad: Laholmsbukten, Fyl-
Halmstad: Nissan, Fylleåns dal-leåns dalgång
gång, LaholmsbuktenGöteborg: Slottsskogen-Änggår-
Göteborg: Skärgården, Delsjönden, Säveån
Karlstad: Norra Vänerskärgår-Karlstad: Klarälvsdeltat
den-KlarälvsdeltatTrollhättan: Göta älvs dalgång
Trollhättan: Göta älvÖrebro: Oset
Östersund: Storsjöbygden
Luleå: Norrbottens skärgård
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länsstyrel-SammanfattningarBilaga av

redovisningarsemas

länStockholms

miljöer i länetfinns mångabedömning: DetLänsstyrelsens som
Ulriks-områdetnaturvärden.och Utöverkultur-har högasamtidigt
områdeurgården har dock ingetdal-Haga-Brunnsviken-Dj tätortsnära

sådan betydelsekulturvärden ochochsamladesådanaläneti natur-
i övrigtförhållandenekologi ellerstorstadensochrekreation attför

nationalstadspark.skyddasbördet som

national-restriktivitet tillstarkmycketLänsstyrelsen att nyaenanser
lagparagrafentillämpningeniakttas förstadsparker måste att omav

endastböravsedda.bli den Lagenskall kunnanationalstadsparker
planeringsförutsättningar därmed mycket komplexaområdenitillämpas

med respektensyftet med lagen hängerfullföljande näraett sammanav
fårbetydelse områdetdenvärden ochspeciellaområdetsför genom

nationalstadsparker.bestämmelsen om
kommu-urgården berörUlriksdal-Haga-Brunnsviken-DjOmrådet tre

ochförvaltarestarka markägare,flera falloch imångaoch rymmerner
och föraktiviteterbåde för olikaattraktivtOmrådetandra aktörer. är

varandraoch medområdet högaSamtidigt harbebyggelse. samman-
bestämmelsenbakgrundbevarandevärden. dennaMot ärvävda om

förförutsättningarändamålsenlig. Dennationalstadsparken enger
komplexasaknar dessaområdenområdet.för Ihelhetssyn som

naturresurslagenilänsstyrelsen andra lagrumförutsättningar attanser
tillämpas.bör
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Uppsala län

Länsstyrelsens bedömning: ochAv kultunniljöema i Uppsalanatur-
Årikelän det endast Gamla Uppsala och området Fyrisär söder om

Uppsala har sådana komplexa situationer vad gäller bevarande-som
värden och exploateringsanspråk skydd nationalstadsparkatt ett som

motiverat. Gamla Uppsala område med unikaär kulturvärdenär ett
i nationellt och internationellt perspektiv. Behovet skyddett av som
nationalstadspark tveksamt bedöms kunna medföraär ökadmen en

Årikeuppmärksamhet. Värdet Fyris i nationellt eller interna-ettav
tionellt perspektiv oklart. Planeringsmässigt uppvisar området denär
komplexitet förutsätts i bestämmelserna nationalstadspark.som om

Gamla Uppsala

Området, ligger i direkt anslutning till den stadsranden, är ettsom norra
viktigt närrekreationsområde och välbesökt turistmål. finnsHärett
Gamla Uppsala högar, omfattande gravområde och UppsalaGamlaett
kyrka. Inom eller i anslutning till området planeringpågår för utbygg-
nad ochEuropaväg 4 Ostkustbanan. Huvuddelen området skyddasav av

bestämmelser i kulturminneslagen.genom

Årike UppsalaFyris i

Området sig längssträcker Fyrisån från Kungsängsleden i till Ekolnnorr
i söder och viktigt närrekreationsområde medär ochett stora natur-
kulturvärden. Miljön präglas Fyrisån med omgivande åker- och fukt-av
marker, Uppsalaåsen, byggnaderna och parkerna vid Ulleråkers sjukhus
och Ulltuna Lantbruksuniversitet de åkerarealema längs Dagsamt stora
Hammarskjölds För närvarande pågår diskussionväg. huren om
fuktängar flera biotopermed längs Fyrisån skall bevaras.

Mindre områdetdelar skyddas och med s.k.naturreservatav som
landskapsbildsskydd. En viss utbyggnad med bostäder i Ulleråker-
området och utveckling vid Lantbruksuniversitetet bedöms kunna skeen

värdenområdets går förlorade.utan att
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länSödermanlands

harflertal områdenlänet finnsbedömning: ILänsstyrelsens ett som
nationellt perspek-rekreationsvärden. Iochkultur- etthöga natur-,

ochcentrala NyköpingiNyköpingsånframför alltgäller dettiv
lokaltÅkers kommuner. Ioch GnestaBergslag i Strängnäs ett mer

Djurgården i Eskilstunalyfta framlänsstyrelsenvillperspektiv
kommun

.

StadsjjärdenmedNyköpingsån

Stadsfjärden ochiutloppNyköpingsånstillanslutningiliggerOmrådet
närströv-område förstadspark och tätorten.funktionfyller viktig somen

kulturhistorisk be-park ochanlagdsåvälområdet finnsInom natur som
industri-äldreNyköpingshus,kyrkor,hällristningar,finnsbyggelse. Här

Sörrnlandsleden,idrottsplatsvärdefullkulturhistoriskt samtmiljöer, en
inteOmrådet hotaslaxñske.tillmöjlighetochkanotstationturisthamn,

översiktsplan.i kommunensoch skyddasexploateringsplanernågraav

Åkers Bergslag

Åkers saknarBergslag. Områdetcentralpunkt förSkottvångs ärgruvor
viktiganationelltfleratill natur-,anknytningdirekt tätort rymmermen

vandringsleder ochochmed kanot-rekreationsmiljöerochkultur
vattenlederMarvikamasSörrnlandsleden,bl.a.fiske därmöjlighet till

ÅkersÅkers delmiljöer.viktigaStyckebruki utgörbruksmiljöemaoch
turistverk-utvecklingensamordnabildats förBergslag harAB att av

området.samhetema i

EskilstunaDjurgården i

användsstaden ochcentraladenomedelbartligger österDjurgården om
sportfältfriluftsmuseum,finnsför Härnärströvområde tätorten.som

exploaterings-inte någraOmrådet hotasgolfbana.ochisstadionmed av
översiktsplan.i kommunensskyddsvärtochplaner somanges
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Östergötlands län

Gemensamt for länets fyra städer Linköping, Norrköping,största Motala
och Mjölby de berörsär vattendrag: Stångån Kindaatt större kanal,av
Motala Ström, Göta kanal och Svartån. Kring dessa vattendrag finns

kulturhistoriska värden grönområden vilkastora har betydelse församt
människors välbefinnande och spridningskorridorer för ochväxtersom
djur. deInom redovisade områdena finns önskemål uppföraattom ny
bebyggelse.

Linköping

Länsstyrelsens bedömning: De områden mest motsvararsom
kriterierna for nationalstadsparker och intresseär störstsom av ur

nationellt perspektiv sammanlänkadeett stråkär hartre gröna som
sin utgångspunkt i centrala staden. Dessa Stångåstråket Kindaär
kanal, Tinnerbäckstråket och stråket Stångån-Trädgårdsföreningen-
Eklandskapet söder staden.om

Stråken består varierat och kulturlandskap där stadensett natur-av
medeltida vid Stångån knutpunkten. Delarutgör stråkencentrum ärav
skyddade enligt 2 kap. 6 § naturresurslagen. Förutom stråkenatt utgör
historiska länkar de också ekologiska korridorerär och socialt väl
nyttjade rekreationsstråk.

Norrköping

Länsstyrelsens bedömning: markområdeDet intressantär mestsom
ligger längs Motala Ström och sträcker sig från industrilandskapet i
stadens centrala delar till sjön Glan.

Inom området finns strandpromenader, kyrkogårdar, Himmel-tre
stalundsfálten med hällristningar, Jordbrukslandskap med åkerholmar,
Folkparken, fotbollsplaner, lekytor, Sporthallar, campingplats Fleram.m.
områden skyddas enligt kap.2 6 § naturresurslagen berörs.som
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Mjölby

rekreations-kultur- ochinnehåller fleraMjölbySvartån iOmrådet längs
ikraftverk, fallen ån,hembygdspark,intresse:betydandevärden av

friluftsbadfolkpark,kvarn,EdlundsMöllebyn, m.m.

Motala

Motalakanal ochGötaMotalaviken, längsvidStadsparkenOmrådet från
friluftslivsvärden.ochkultur-innehållersjöntill BorenStröm stora
naturresurslagen.enligt kap. 6 §skyddas 2kanalkring GötaOmrådet

Jönköpings län

respektiveVattenledningsparkenbedömning:Länsstyrelsens
nationalstads-förkriteriernaJönköpingiStadsparken motsvarar

sammanhängandetillsammansbildar störreOmrådenaparker. ett
Även iApladalenstaden.höjdemalövskogsområde på väster om

betraktasrekreationsvärden börochhögaharVärnamo natur- men
hembygdspark.som enmer

Jönköping

ochvattenverkanlagdalandets försttillhörVattenledningsparken ett av
karaktär.vildvuxenplaneradsåvälparkområdeiintegreratär ett somav

området välochhänförandeVätterbygden ärSödra ärUtsikten över
strövtåg.ochutflykterutnyttjat för

bostadsområdet Bäcka-höjdemapåbelägen västerStadsparken är om
idagfriluftsmuseumtillkom1901anlades 1896.Parkenlyckan. ett som

finnsparkenlänet.från Ibyggnaderditflyttade15-talomfattar ett
strövstigar,dansbana,idrottsplats,arboretum,dessutom restaurang,

fågelmuseumunikt ärdjur ochmedLillskansenskulpturer, ett somett
orördparkenomfattardelenTillbyggnadsminne. störstaförklarat som

blandskogsområde.inaturmark ett
6 §kap.bestämmelser enligt 2omfattasområdetDelar avav

naturvårdslagen.
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Kronobergs län

Länsstyrelsens bedömning: Växjö finnsI flera områden harsom en
stark anknytning till stadens historia och har bibehållits obebyggda
tack det kyrkliga markinnehavet. Framför allt området kringvare

Östrabo,biskopsgården Linnéparken med domkyrkan och grönstrå-
ket Växjösjön har värden kriteri-runt sammantaget motsom svarar

för nationalstadsparker.erna

Växjö

Östrabo,Området kring biskopsgården Linnéparken med domkyrkan och
grönstråket Växjösjön omväxlande parkmiljörunt utgör storten av
värde. särskilt värde har detEtt och tydliga landskapsrummetöppna
mellan biskopsgården och staden, den gamla mellan stad ochgränsen
land och sambanden mellan rutnätsstaden och Växjösjön.

Delar omfattasområdet bestämmelser enligt 2 kap. 6 § NRL.av av
Största delen omfattas detaljplaner.även av

Kalmar län

Länsstyrelsens bedömning: Det tveksamt något område iär om
länet kriterierna för nationalstadsparker. Städerna småmot ärsvarar
och har inte exploateringstryck exemplen Stockholmsamma som
och Uppsala. Borgholm och det park-, kultur- och naturlandskap

ansluter till staden i söder har vissa förutsättningar kansom som
jämförbara med nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsvi-vara

ken-Djurgården

Borgholm

Staden, slottsruinen och Solliden med dess omgivande park välbesök-är
utflyktsmål. Turismens utveckling, utbyggnad bostäderta ochav en

eventuell satsning äldreboendepå modell kurort det kanär som
medföra intrång i området.

Olika skildaförvaltaredelområden har med förväntningar ochegna
avsikter: Statens Fastighetsverk, Assi Domän, kommunen, hovet och
enskilda. Delområdena har skilda karaktärer: stadspark, rekreationsom-
råde med stigar, Slottsalvaret med torrängsmarker och enbuskvegetation,
Sollidens slottspark, Drottning Viktorias vilohem med trädgård,
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respekt-behöverslottsruinBorgholms stortKungsträdgården, ettsom
landborgsbrantenMellanlandskapet.uttryck isittbevaraområde för att

variation.ekologiskmedädellövskogfinnsoch kusten stor
kap. 1-3och 3kap. 6 §bestämmelser enligt 2omfattasOmrådet av

ochdelområden skyddasVissa naturreservatnaturvårdslagen. som
medviktig näringsgrenTurismenbyggnadsminne. ärstatligt en

skyddsintressena.medkunna förenasmåsteområdetistödpunkter som
Översiktsplan saknas.

länGotlands

tordesynpunktkulturhistoriskbedömning: UrLänsstyrelsens
i Europa.platsernaintressantastetill deräknasGotland kunna norra

framhålla detvill länsstyrelsenmiljöernadeAv tätortsnära samman-
stadsmurmedeltidainnerstad ochVisbyparkstråkethängande runt

mycketOmrådet harochförgreningar öster.med vissa mot norr
rekreation.ochkulturstadsmiljö,förvärdenstora

stadsmurVisbyutanförVallgravarna

världsarvslista. DenUNESCO:stagitsinnerstad harVisby upp
nationalstadsparkförslag till motsvararlänsstyrelsensdelencentrala av

medenlighetibuffertzonskyddandetillförslagregeringensungefär
värld-miljöer påavgränsningförreglervärldsarvskommissionens av

ochAlmedalenträdgården,BotaniskaomfattarOmrådetsarvslistan.
Östergravar,Nordergravar,Strandgärdet,fram tillStrandpromenaden

Östra Palissadema.ochSödergravarByrummet,
kap. 1-3och 3kap. 6 §enligt 2bestämmelseromfattasOmrådet av

exploateringsplanerfinns ingaområdetnaturvårdslagen. Inom som
projektområden finnsomgivandeibevarandevärdenahotar sommen

miljön.påverkakan komma att
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Blekinge län

Länsstyrelsens bedömning: BlekingeI det främst Ronnebyär
Brunnspark med vissa angränsande områden kriteri-motsvararsom

för nationalstadspark. Området sammanhängandeutgör etterna en
Östersjö-mark- och vattenområde från Ronneby i tillcentrum norr

kusten i söder med unika kultur- och naturvärden och storav
betydelse för stadens och regionens ekologi och för människornas
rekreation. Området ständigt för vitt skilda exploaterings-är utsatt
anspråk.

Ronneby Brunn

Ronneby SverigesBrunn bäst bevarade brunnsmiljöär och deen av
viktigaste basanläggningama för turismen i länet. viktigEn del av
anläggningen den omgivande brunnsparken och den vilda skogenär med

utbrett stigsystem. finns Trollsjön,Här förkastningsbrantett med
gammal ek- och bokskog och fornlämningar talar till känslan. denIsom
angränsande stadsdelen Brunnsblekan, i Ekenäs och finnsKarön
välbevarad villabebyggelse med snickarglädje i tidens schweizerstil. På
Karön kommer dessa byggnader alldeles särskilt till sin irätt ett
romantiskt samspel med det vackra landskapet där inga främmande
bebyggelseinslag bildenstör

Huvuddelen området omfattas bestämmelser enligt 2 kap. 6 §av av
naturresurslagen.

Kristianstads län

Länsstyrelsens bedömning: För närvarande finner inte länsstyrelsen
länet har några områden där skyddsbehoven sådanaatt är att ett

särskilt skydd nationalstadspark behövs.som
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Malmöhus län

Länsstyrelsens bedömning: Hoten naturlandskapet imot västra
jämförelseSkåne så det i med övriga landet härär stora att är extra

viktigt parkområden med höga och kultur-värna störreatt natur-
värden.

finnsMalmö och HelsingborgI centralt belägna parklandskap som
med de kriterier gäller för nationalstadsparkerstämmer och isom

båda städerna pågår diskussioner tunnelbyggen för spårbundenom
trafik berör områden.dessasom
Lund Landskrona framföroch har, allt kulturhistorisk synpunkt,ur
intressanta grönstrukturer skulle kunna komma ifrågasom som na-
tionalstadsparker det tämligen små områdenäven är ärom som
allemansrättsligt tillgängliga.

Öresundsregionen Nordens storstadsregion. Exploateringstryck-är största
och med broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn ochäret stort

eventuell tunnelförbindelse Helsingborg-Helsingör kommer trycketen
öka ytterligare. särskiltNatur bristvara. Gemen-tätortsnäraatt är en- -

för städerna i Malmöhus län de ligger i storskaligtärsamt att ett
jordbrukslandskap vilket innebär brist på allemansrättsligt tillgänglig
mark innebärstäderna. Vidare det landskapet systematiskt harnära att
förenklats och fragmenterats. Något för och djurväxterutrymme som
inte hör hemma i det moderna jordbruket lämnas knappast alls.
Städemas grönområden spelar därför viktig roll för den biologiskaen
mångfalden. Skåne har flest och djurarter i landet, ocksåväxt- ärmen
det landskap i Sverige där den biologiska mångfalden utvecklats mest
negativt under 1900-talet och där flest utrotningshotade ellerärarter
redan utdöda. Skåne finns idagI 40 Sveriges hotade% ochväxt-av
djurarter, Sveriges hotade50 % däggdjur och 60 Sveriges%av av
hotade kärlväxter i odlingslandskapet.

Malmö

Öresundsparken, ÖresundLimhamnsfältet och Ribersborgsstranden vid
med badstränder Kallbadhusoch ligger praktiskt inne i centralataget
Malmö och har synnerligen betydelse för Malmöbomas rekreation.stor
Kontakten havetmed förutsättningar för naturupplevelser iävenger en

människan mycket påverkad miljö. uppträder i formHot förslagav av
på bostadsbebyggelse i kanterna. Skyddet detaljplaner medutgörs av
hög ålder.
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Kungsparken, Slottsparken,Pildammsstråket Gamla Idrott-utgörs av
ÄitholmensStadionparken, koloniområdesplatsen, Pildammsparken, och

planerad fortsättning Till dessaKrokbäcksparken med söderut. parker
begravningsplatsen och Mariedalsparken. Flerakan läggas Gamla deav

belägna parkerna ligger inom områden riksintresse förcentraltmer av
byggnadsminnesförklaringkultunniljövården. Fråga väckt förärom

Pildammsparken.Kungsparken, Slottsparken och ingår fleraDessutom
Malmöhus fästning, Stadsteaternbyggnadsminnen i parkerna, ocht.ex.

Pildammsstråket har pedagogiskt värdeRibersborgs kallbadhus. dåett
parkutvecklingen från mittenmöjligt studera 1800-taletdet där är att av

framförfram till dagar. stråket allt byggandetvåra Hot ärmot av en
Citytunnel med dess stationer och tankar exploatering Gamlaavom
Idrottsplatsen med Citytunnelstation skulle få utomordentligtettsom en
centralt nationalstadspark skulle kunnaläge. Inrättandet av en ge en

äldre,välbehövlig ökad åt såväl historiska parker åtstatus som yngre
ingår i stråket och bl.a. bidra till möjligheternagrönområden attsom

höja kvalitetema på de senare.

Helsingborg

Landborgen, Skandinaviens ståtligaste postglaciala strandlinje, är en
rät-lias-berggrunden.eroderad brant i Områdetimponerande, vattenav

världenhögt internationellt naturvetenskapligt värde. totalthar I ärett
med frambrytandeendast liknande bildningar kända. Ravinematre

medvärdefulla partierna geologiskagrundvatten tillhör de särskilt stora
och djurarter.finns rödlistadeoch biologiska kvaliteter. Före-Här växt-

unik.sällsynta s.k. Pålsjöflorankomsten fossil i den ärav
värden innehållerLandborgen mycket mednatur stora menrymmer

landborgenskulturhistoriskt stigsystem påockså värdefulla områden. Ett
med den medeltida fäst-krön binder fomlämningsområdensamman

brytning kol i dagbrottningen i staden Spår efterKärnan centrum. av
Ädellövskog tillsammans med parkervittnar medeltida verksamhet.om

från Laröd och Sofiero ibildar sammanhängande skogsområdeett norr
lövskogs-till Helsingborg i söder. Djupa bäckraviner genomkorsar

i Pålsjö skog.området på några platser bl.a.
Öresund Själland HelsingörUtsikten Helsingborg, och med haröver

uppskattat och välbesökt. Landborgeni århundraden gjort området gör
förståeligt och närheten till Danmarkanläggandet staden uppenbar.av

bestämmelser enligt kap.omfattas 2 6 §Landborgen naturresur-av
innehåller dessutom byggnadsminnenslagen. Området Kärnan ochsom

nationalstadsparkHengelska gården. Länsstyrelsen bordeattanser en
Ãttekulla.grönområdena i Ramlösa ochomfatta även
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Hoten Landborgen främst regelbundet återkommande planerärmot
på exploateringar i attraktiva lägen de genomfördes skullesom om
medföra outförsägbara konsekvenser bl.a. i form ändrad hydrologiav
och dränering grundvattenflödet i Landborgen.av

Lund

Lund karaktäriseras idag det institutionsbältet löpergröna runtav som
delen den medeltida staden. De trädgårdamastörre bindsstoraav

med Södra Esplanaden. denI medeltida stadskärnant.ex. ärsamman
1800-talets torgbildningar liksom de många små och gårds-gröna

betydelse. Sist inte minst finns Lundagård skallrummen av men som
föra vidare trädgårdsarvet från Hårleman.

Landskrona

Lanskronas militära betydelse har sin prägel på grönstrukturen.även satt
Området kring Citadellet mycket speciellt med sin tydliga för-är
svarskaraktär samtidigt det också inrymmer landets äldsta kolo-som
niområde. Till citadellsanläggningen hör också det öppnastora
exercisfåltet Citadellet och stråket söder knytermotnorr om som

Citadellet med Gråen. Grönområdet innehåller också strand-samman
promenad, café och konsthall. Flera andra parker har anknytning till den
militära verksamheten, Stadsparken grundades kring ruinent.ex. som av
den kyrka på grund fästningsutbyggnader 1750.som av revs
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Hallands län

anslutningiutmed ochfinnsHalmstadbedömning: ILänsstyrelsens
frilufts-grönområden,parker,såvälstadenlopptill Nissans genom

industrimiljöerochbebyggelse- stortäldreområden na-avsom
utkantnordöstravid stadenssigstråk vidgartionellt intresse. Detta

godsSperlingsholmsvid stort natur-herrgårdslandskaptill avett
speglar dehelhettillSammantagetkulturhistoriskt intresse.och en

mycketharutveckling. Dehistoriskastadensdelområdenaolika en
ochförmångfalden,biologiska natur-för denfunktionväsentlig

rekreation.turistiskförinvånarestadensforkulturupplevelser samt

Halmstad

Alet,liggerstrandenvidi havetmynning västraNissansStrax norr om
gamlavärdefulla biotoper,fågelliv och samtriktmedstrandskogen

strand liggervid Nissans västraSlottsjorden. Längreochflygfältet upp
ochSlottsparkencykelstråk,ochgång-omtyckt samtDragvägskajen, ett

Delartiden.danskafrånbefästningar1600-taletsmedSlottet av
NissanspåMittvåtmarksprojekt. emotiåterskapasvallgraven ettnu

Östra med.FörstadenStenstaden ellers.k.denstrand liggeröstra
institutioner,ochhyreshustidstypiskaoch1884frånrutnätsplan

jämvägspark.boulevarder och
och Norre KattsÄven vid Portstaden, Norremedeltidadennorr om

parkNorre Kattskassematter.ochfästningsvallarpark, finns rester av
Angränsande till dennafriluftsscen.med"studentpark"stadensocksåär

Galgberget,och vidare ettbegravningsplatsen västerutligger Norra
rekreationstadsbomassåvälförvärdenomistligamedfriluftsområde

utsiktervidsträcktaHembygdsgården och övervidkulturupplevelsersom
och havet.staden

Örjansvalls idrottsplats.liggerparkKattsNorreVid Nissan omnorr
omgivandemedparkFolketsNissan liggersidanpåMitt östraemot av

sekelskif-liksomtillstrandpromenad. har bron LaxönHärochtallskog
högstammigaDenåteruppbyggts.friluftsscenochdansbanatets

närrekreationsom-stadsdelarsdessaoch Fvidtallskogen Frennarp äruret
råden.

Slottsmöllanssida, liggerNissanspåFrennarpsbron, västraVid
betydandeochHallands äldstavarit mestindustriområde en avsom

äldstalänet.anläggningen i hela Debevaradebästdenochindustrier är
typisktAnläggningenfrån 1862. ärtextilindustribyggnadema ettär

kraftkällan,vidlokaliseringindustrins vattnet,tidigadenexempel
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och väl sammanhållenär och rik miljö, brukskaraktär.närmasten av
Norr härom ligger Slottsmöllans tegelbruk från 1850 och straxca. norr

Övrabydärom platsen För det äldsta Halmstad med kyrkoruin från tidig
medeltid.

Ovan Slottsmöllan och Frennarp vidgar sig Nissans dalgång och
övergår i det kulturlandskapet vidöppna Sperlingsholm, gods frånett
mitten 1600-talet, domineras mäktiga almalléer, denav som av ena en
dubbelallé, och Hallands gravhög, Ivars kulle,största från mitten av
l800-talet. Huvudbyggnaden till Sperlingsholm, uppförd 1812 i empire-
stil, vacker park med element i nationalromantisk anda. Deomges av en
välbevarade ekonomibyggnadema olika byggnadsstilar frånrepresenterar

1700-tal till slutet på l800-talet. Påsent sidor Nissansömse om
vattenfall ligger bl.a. kapell, kraftverk, f.d. järnvägsstation samt
tjänstebostäder.

beskrivnaDe områdena omfattas till delar riksintresse förstora av
kulturmiljövården. Hela Nissan riksintresse för friluftslivet,är främstav
på grund sitt värde för fritidsfisket. Delar strandområdena vidav av
mynningen riksintresse förär naturvärden. Länsstyrelsen bedömerav att
områdena i huvudsak har skydd gällande lagstiftningett och igenom
kommunens översiktsplan. finnsDet kommunalt intresse förett att
ytterligare binda de olika delarna och tydliggöra dettaatt natur-samman
och kulturstråk utmed Nissan staden.genom
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Bohus länochGöteborgs

endastdetgöteborgsregionenbedömning: ärILänsstyrelsens
trädgården-Ãngårdsbergen iSlottsskogen-Botaniskaområdet

enligtkriteriersamtligauppfyllerMölndalochGöteborg somsom
national-skyddasskallområdegälla förskalldirektiven att ett som

exploaterings-fortbeståndområdets utanstadspark. För att trygga
lösning.utmärktskyddsådantintrång ett vara ensynes

Göteborg

trädgårdenÄnggårdsbergen sträckerSlottsskogen-BotaniskaOmrådet
Mölndalcentralatillälv iGötaMasthuggetstadsdelen närasig från norr
tillpark ianlagd orörtfrånvarierarkaraktärOmrådetssöder.i norr

dendelari tvåGrönområdet delassöder.inaturområde genom
SlottsskogenmellanHammarskjöldsleden,trafikleden, Dagtvärgående

trädgården.Botaniskaoch
lägecentralasittmedträdgårdenBotaniska ärochSlottsskogen
denexempelfintSlottsskogenutflyktsmål. ärfrekventerade ettlivligt

sluten skogSverige.tillämpning i Förutomparktraditionensengelska
landskaps-djurhagar,lundvegetation,vidsträckta gräsytor,härfinns även

utsiktstom. Denobservatorium ochnaturhistorisktettstugor, museum,
bland Europasstenpartisynnerhet dessoch i ärträdgårdenBotaniska

främsta.
vilketÄnggårdsbergen Sandsjöbackareservatet,finnsSöder om

tidigarefannsområdenaMellan de tvåHallands län.isträcker sig en
verksam-ochSöderleden,trafikled,Enochdalgångöppen nyen

dettabrutitårhar pådennatillanslutningi väghetsområden senare
söder.natursamband mot

trädgården-Änggårdsbergen iärSlottsskogen-BotaniskaOmrådet
Ãngårdsbergen tillGrönområdet i störreäroffentlighuvudsak i ägo.

omfattasträdgårdenBotaniskaförordnatdelen naturreservat. av ensom
intedäremotSlottsskogsparkenträdgård.botanisk ärjustdetaljplan som

Även detförordnande.någotskyddadellerdetaljplanelagd omgenom
framtidakanområdethotdirektnågotfinnsnärvarande inteför mot

iundanförområdet undanmedföraändockmarkanspråk att naggas
kanten.
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Älvsborgs län

ÄlvrummetLänsstyrelsens bedömning: Det centrala i Trollhättan
har nationellt och internationellt unika och kulturvärden.natur- Det
har mycket betydelse för tätortsregionensstor ekologi och männi-
skornas rekreation. I storslaget landskap finnsett anläggningar som

enastående möjligheter förstå industrialismensatt genombrottger
och det moderna industrisamhällets framväxt. Ett särskilt skydd som
nationalstadspark angeläget förär bevara områdetsatt samlade
värden.

ÄlvrummetDet centrala Trollhättani

Naturmiljö: Genom Trollhättan växlar älvlandskapet. deI delarnaövre
det ljust ochär Vid fallenöppet. det slutet, brantär och oerhört

dramatiskt. Sluss- och kanalområdet med anslutande stränder har riken
och delvis ovanlig vegetation, utmärkt fiske och intressanta fåglar som
kungsfiskare och Vid Stallbackenströmstare. vidgar sig älven och har

flertal Vattenområdena viktigaett öar. ochär övervintringsplatserrast-
för olika sjöfåglar: sångsvan, salskrake, smådopping och andra vatten-
och vasslevande arter.

ÄlvenFomlämningsmiljö: har länge varit viktig transportled ochen
energikälla. Här har människor bott och verkat i minst 7000 år. På Stall-
backaöarna finns fornborgar och omfattandetre fynd från äldre
stenålder. På Slottsön finns medeltida fäste, Ekholm. På medeltidenett
byggdes kvarnar och sågar det allra förbimesta vattnetmen utanrann

utnyttjas. 32 fallhöjd ochatt meters rådde intestora Vattenmassor man
pa.
Slussarna: kanalområdetI finns fyra generationer kanaler och slussar.
Från 1700-talet finns slusschakt kvar i Christofferett Polhems ofull-
bordade slussystem och från den år 1800 invigda första fungerande
kanalen de flesta slussarnaär kvar. 1844 invigdesännu störreen
slussled. byggdesDen under Nils Ericssons ledning. Han lade även upp
stadsplanen för den blivande staden. Dagens farled invigdes 1916.
Industrin: På mitten 1800-talet blev Trollhättan den svenskaav
storindustrins 1847 grundades Trollhättans Mekaniska Verkstadvagga.
AB. 1876 grundades Gullöfors bruk. dagI finns SAAB, Volvo Aero och
andra industrier vid älven.stora
Kraftverken: Olidans kraftverk invigdes i 1910-1921. Underetapper en
period det världens storskaliga anläggning. Arkitektmest förvar
krañstationen, regleringsdammen och ställverksbyggnaden Erikvar
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oskattbartmonumentalverklämnatsig harefterJosephson ett avsom
invigdes 1943. DenOlidans.ovanför Detkraftverk liggerHojumsvärde.

ledningunderarbetsgruppsköttesanpassningenarkitektoniska avav en
Sigurd Curman.riksantikvarien
Älvrummet kombinationunik extremautgörmiljö:Samlad aven

Påarkitektkonst.ochmästerlig ingenjörs-ochförutsättningarnaturliga
Påvattenkraftverken.ochtill slussledematillgångfinnsstränderochöar

Fågel-rekreationsanläggningar.ochpark-nårochbroar spänger man
upplevelsernatillbidrarhela åretfåglaroch desträcken stannarsom

bjuderochstadskänslafronterStadensälven. mot vattnetkring ger
starkfåturistenkanbegränsadPåservice.tillgänglig ytalätt enen

industrihistoria i koncentrat.delfåochlandskapsupplevelse av en
invånareÄlvrummet för dessochstadens utgörcentrumSamtidigt utgör

själ.stadens
slå vaktklar viljamyckethar attKommunenplaner: omKommunens en

delsbestårändå.hotbild finns Denvärden. Mensamladeområdets en
stadsutbyggnad,ochinfrastrukturförvidtasmåsteåtgärderstora somav

ständigtsmå åtgärderallaeffektenackumulerandedels den somavav
förjämvägsbroexempelAktuellaområden ärbebyggdaividtas ny

slussen,nederstasydvästmotorvågsbrodubbelspårig järnväg, nyomny
ochdemedstadscentrumihopknytabättreförlandsvägsbro nyaatt

gällerdå detsärskildMed ut-stadsdelarna.växande västra omsorg
Älvrummettillbidrai bästa falldekan attinpassningochformning ge

ochdagensbara gårdagensinte ävendetdimension i utanattännu en
här.visasteknik kanbästaframtidens

länSkaraborgs

länsstyrelsenintefinnernärvarandebedömning: FörLänsstyrelsens
sådanaskyddsbehovendär att ettområden ärnågraharlänetatt

nationalstadspark behövs.skyddsärskilt som

stadslandskap.endakaraktäriseras stortkan ettSkaraborg grovt som
platâslutt-liggerdemFleraförhållandevis små.Städerna är av

områdenfinnsdetOmsjöarna.till deanslutningiellerningarna stora
inomdetnationalstadspark,skyddas ärbehövaskullei länet, somsom

skyddredanoftaststadsparksområden harVärdefullakategorier.dessa
ellerbyggnadsminnentillhör ärÖversiktsplaner, naturreser-kommunalai

naturvårdsområden.kommunalaellervat
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Värmlands län

Länsstyrelsens bedömning: närvarande finnerFör inte länsstyrelsen
länet har några områden kriterierna för national-att motsvararsom

stadsparker. Värdefulla stadsparksområden har oftast redan skydd
enligt lagstiftningannan

Örebro län

bedömning:Länsstyrelsens i länet detI endast Svartåntätortema är
i har sådana komplexa situationerOrebro vad gäller bevaran-som
devärden skydd nationalstadspark motiverat.äratt ett som

ÖrebroSvartån genom

bedriverKommunen aktivt planeringsarbete för slå vakt ochett att om
utveckla de kultur- och rekreationsvärden knutna tillärnatur-, som
Svartåns lopp staden ekopark omfattande åpartiet, Karls-genom en-
lunds herrgård i och Hjälmarsberg och Oset vid Hemfjärden iväster

kulturhistoriska, ekologiskaOmrådet har och rekreativaöster. stora
värden.
Karlslunds herrgård underliggandemed gårdar och lantarbetarbebyg-
gelse reglerat brukningscentrum i storskaligt od-är strängtett ett
lingslandskap. finns fossila åkrar, kvarn, kraftverkHär och ruiner av
Örebro gevärsfaktori från 1600- och l700-talen.
Hjälmarsberg och kulturhistorisk synpunkt mycketär natur-en ur
representativ for Hjälmarens herrgårdslandskap medexponent torp,

gravfält.alléer hagmarker medoch
Karlslundsskogen med sjön Tysslingen staden och strandäng-väster om

staden med sittvid rika fågellivOset välfrekventeradeärösterarna om
Strövområden.

bestämmelseromfattas enligtOmrådet 2 kap. naturvårdslagen.6 §av
Vissa delområden skyddas naturreservat.som

5 16-0376
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Västmanlands län

Efter preliminär genomgång länetsbedömning:Länsstyrelsens aven
med denlänsstyrelsen endast Sala har områdenfinnerstäder att

samlade värden och exploateringsanspråkkombinationkomplexa av
nationalstadspark.miljön skyddasmotiverar att somsom

Sala gruva-Silvköparen

ochtill sjön Silvköparensig från Salas centrala delarOmrådet sträcker
idrottsanlägg-grönstråk, flertal parker,viktigasteomfattar stadens ett

park, badplats, Sala gruvområde och delarkoloniområde, Folketsningar,
centrala stadenNärheten till dendammsystem görm.m.gruvansav

värde förströvområde. Områdettill välanväntområdet är stortett av
rörliga friluftslivet ochoch detkulturminnesvårdennaturvärden,

exploateringsintressen. delar områdetStoraolikakringgärdas avav
naturvårdslagen.kap. 6 §bestämmelser enligt 2omfattas av

förknippad medintimthistoriaKulturmiljö: Salas är gruvan, som
ekonomi. Miljön med tillfor landetsriksintressevarithistoriskt sett av

unik och speglar mång-byggnader och dammarhörandedriften är en
brytningstradition.hundraårig

hotade eller sårbarasällsyntaOmrådet innehållerNaturrniljö: naturtyper,
lövskogar medrik flora. Bl.a. finnsoch mycketbiotoper och arter en

och orkidé- fuktängs-,ädla lövträd rikbetydande inslag torrängs-enav
och lundflora.

Riksvägbebyggda. 70Delar områdetExploateringsintressen: ärav
livaktigaMycketförbifart berör området.fåkommer att somen ny

bostäder kan kommaexploateringstryck avseendeutmål och visst attett
miljön.inverka på

Kopparbergs län

inte länsstyrelsennärvarande finnerbedömning:Länsstyrelsens För
förkriterierna national-områdennågralänet har motsvararatt som

har oftast redan skyddstadsparksomrâdenVärdefullastadsparker.
lagstiftningenligt annan
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Gävleborgs län

Länsstyrelsens bedömning: Området kring den meandrande Gav-
i kvaliteterleån och biflödet Kungsbäcken Gävle har motiverarsom

nationalstadspark.miljön skyddasatt som

Gavleån-Kungsbäcken

med stadspark, kyrkogårdar, VillastadenOmrådet stadens lungautgör
via f.d. militäraoch idrottsanläggningar övningsfält övergår isom

och bännarker.stadsnära skog och med Gävles esplanadäng svamp-
uteserveringar denmed stadsteater och naturliga stadsmässigarådhus, är

Villastadenfortsättningen på stadsparken. med sina villor ochstora
i ålandskapets park-trädgårdar viktig del och promenadstråk.utgör en

städer hotas dessa värden förtämingLiksom i många andra ochav
okänsliga ombyggnader.

gamla byggnader och tillbyggda for högsko-Det ärregementets om-
planer använda del parken förlans räkning. finnsDet även att en av

finns intresse in-studentbostäder. Vid korsningen E4-Rv 80 läggaatt en
och livsmedelshall.formationsplats för staden störreen

Västernorrlands län

Västernorrland det främstLänsstyrelsens bedömning: Selång-I är
förersåns dalgång i Sundsvall kriteriernamotsvararsom en na-

tionalstadspark. innehåller området många skildaSammantaget
värden. Området kultur- och naturlandskaptätortsnärautgör ett

fritidsanläggningar längs ån.med flera parker och

Selångersåns dalgång

jord-Selånger-Högom fomlämningsrik bygd i öppetutgör etten
brukslandskap med monumentala höggravfält, byar, kyrkaboplatser,
medeltida hamn och handelscentrum. Hela Selångersåns ärvattensystem

betydelse för den naturliga mångfalden.bevara biologiskaattstorav
oreglerad och för länets totala havsöringsbeståndDen är utgör ett

Ånsbetydelsefullt reproduktionsområde.mycket goda Vattenkvalitet ger
forsumingskänsligavattendraget värde refugie för ochvattenväxtersom

hyser omitologiskadjur. Selångersån med Selångersfjärden ochäven
utlopp ibotaniska Deltabildningen vid Selångersfjärdenvärden. åns är
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delta betydelse.levandelänets enda av
detaljplaner.exploateringsmöjligheter finns inom gällande EnVissa

Åkroken aktuell. Vissa trañkanläggningarHögskolan iutbyggnad ärav
triangelspår, kan komma beröraochtrafikplats E14 SJbl.a. att:s

området
naturvårdslagen.bestämmelser enligt kap. 6 §omfattas 2Området av

skyddad kommu-föreslagits bli InomharSelångersån naturreservat.som
översiktsplan bevarandefrågor-fördjupad där bl.a.medpågår arbetenen
tanke de skilda intressena ibehandlas. Med på mångakommer attna

intressantSelångers dalgång mycketlänsstyrelsenområdet ärattanser
nationalstadspark.kanområdestudera vidare utgöraettatt somsom

Jämtlands län

ÖstersundÖstberget i harbedömning:Länsstyrelsens stora
lämpligtdetdärför önskvärtskyddsvärden. Det ärprövaär att om

områden medeventuellt vissa angränsandeochskydda bergetatt
naturresurslagen.ibestämmelsernastöd av

Östberget/Frösön

Östberget landskapsbilden.karakteristiskt Deninslag imycketutgör ett
intill staden ochligger omedelbartgranskogsklädda bergstoppenmörka

stadsbild därstad skapar intressantochväxlingen mellan natur en
smycke.gnistrande Påvittligger ochslalombacken vintertid ettsom

och skidspår.café, vandringslederutsiktstom,finnsbergettoppen av
kulturvärden,med mycketligger byarbergetVäster storatreom

ochkyrka, Arnljotlägden Peterssonjordbruksområden Frösömotupp
Sommarhagen.Bergers

exploateringsintressenförekommitUnder år har det somsenare
kulturvärden,landskapsbild ochpåverka såvälskulle kunna natur-som

hotell påbergssluttningama ochbl.a. villabebyggelse på störreett uppe
med linbana från flygplatsen.berget

naturresurslagen.enligtomfattas bestämmelser kap 6 §Området 2av
kan inte hellerinte helt tillfredsställande. PlanerPlansituationen är ge

Östbergetharhela miljön. diskuteratsfullödigt skydd för Det göraatt
denna bidragit tillOsäkerheten kring fråga hartill attnaturreservat.

utvecklas.inte kunnatskyddsformema
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Västerbottens län

närvarande finner inteLänsstyrelsens bedömning: För länsstyrelsen
kriteriernalänet har några områden för national-att motsvararsom

Värdefulla stadsparksområden har oftast redanstadsparker. skydd
lagstiftningenligt annan

Norrbottens län

närvarande finner inte länsstyrelsenLänsstyrelsens bedömning: För
kriterierna för national-länet har några områden motsvararatt som

oftaststadsparker. Värdefulla stadsparksområden har redan skydd
enligt lagstiftning.annan
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Bilaga Uppsala pedagogiskt exempelett-

dennaI bilaga beskrivs stråket Uppsalaåsen-Fyrisån med utgångspunkt
i kultur- och rekreationsvärden. Syftet mednatur-, göraatt en mer
ingående beskrivning detta stråk använda Uppsalaär att ettav som
exempel på vad stadsnära och kulturlandskap kan innehålla.ett natur-

Landskapet kring Uppsalaåsen och Fyrisån mycket komplext. Denär
ofta skogsklädda åsen och Fyrisån med sin flacka dalgång utgör
formstarka inslag på Uppsalaslätten. sinUtöver inverkan på landskaps-
bilden, har ochåsen ån också andra viktiga funktioner. De utgör
varierade och biotoprika natunniljöer, där flera sällsynta och hotade

Åseninsekter, och finns. och ån har dessutomväxterarter av svampar
tidigt attraherat människor. har utgjortDe viktiga kommunikationsleder
och lockatsådana till sig bebyggelse. Många kultunniljöemasom av
längs stråket välkända och viktiga delar det nationella kulturarvet.är av
Åsen och har också varit avgörande för stadenån Uppsals tillkomst och
historia. Idag stråket viktigt för Uppsalabomas rekreation.är

beskrivning skulle, medDenna variationer, kunnasmärre stämma
på många svenska städer. vanligt bebyggelsenDet kringuppståttär att

vattendrag, sedan förblivit stråk staden.ett gröntettsom genom
Miljöema kring dessa vattendrag då ofta också kulturhistorisktär
intressanta. dragMen vissa allmänna innehållerså varjeäven stadärom
också det unikt.ärsom

Nedan följer beskrivning och kulturmiljöema längsnatur-en av
Uppsalaåsen och yrisån. Stråket har delatsF i delområden och
redovisas huvudsaklingen från till söder. beskrivnaDet områdetnorr
omfattar delen Gamla Uppsala fomminnesområde medstörre av
Kungshögarna och åskullama söder därom, arkitektoniskt och kultur-
historiskt intressanta miljöer i Svartbäcken och innerstaden, kultur-
historiskt och biologiskt intressanta parker och biotoper staden,i
Stadsskogen och de områdena Dag Hammarskjöldsgröna väster väg,om
åsen med instutionema söder staden, Fyrisåns dalgång frånom
innerstaden till utloppet i Mälaren vid Flottsund de tillsamtner
dalgången angränsande naturområdena Lilla Djurgården och Nåntuna
lund. Slutligen berörs ochLunsen Kungshamn-Morga naturreservat som

tilltvå, det beskrivna området, ekologiskt ochutgör rekreationsmässigt
kopplade naturområden.
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högarUppsala

Lunsen
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Uppsalaåsen-Fyrisån.Stråket
beskrivnaLjusgrått: Det

området 2km0 1
UppsalaåsenMörkgrått: Ekoln
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Områdesvis beskrivningar

Åsstråket Gamla Uppsala- Röbo

Mellanantal kullar.staden uppträder åsen kullamaNorr ettsomom
Åskullama viktigtåsmaterialet lera. inslag i landskaps-täcks är ettav

friluftslivetbilden. har värde för och botaniskt och geolo-De ärstort
framför allt hargiskt intressanta, de kulturhistoriska värden.storamen

Delområdet omfattar bl.a. Högåsen med Gamla Uppsala fomlämnings-
Röbo och Lötenkullen.område, Tunåsen,

Professor Semander propagerade redan i början 1900-taletRutger av
för bildandet "Gamla Uppsala Rikspark", till skydd för såvälav en
kultur- naturvärden. SverigesI årgång skriver han:1910,natur,som

min arbeta bevarandet"Det för i mån af landskapsbild, därär att en
de arkeologiska värdena innerligt sammanbundna med de nutidaärorent
naturförhållandena, jag bringar denna fråga inför förening ochvårsom

årsskrifts läsare." Semander ansåg åsens kontur,dess den uråldrigaatt
hedvegetationen och fomlämningama i Gamla Uppsala bevarasmåste

eftervärlden. Riksparkstanken blandför stöddes andra Drottningav
Victoria och Carl Larsson.

Åsstråket från Gamla Uppsala i till Galgbacken i söder utgörnorr
idag förbindergrönområde Gamla Uppsala med Uppsala.ett som
Området med sin kuperade tillgång för friluñslivet,är terräng trotsen

det tidigarepåverkat täktverksamhet. Vissa åsbackamadelaräratt av av
har karaktäristisk torrängsvegetation backtim-med bl.a. axveronika,en
jan, backsippa, blodnäva, brudbröd, fårsvingel, fältmalört, gråfibbla,
kattfot knytling. Andra delaroch åsen skogsbevuxna medärav
omväxlande och lövskog.tall-

Gamla Uppsala Sveriges kända fomlämningsområden.är ett mestav
de skriftliga källorna harI alltsedan 700-talet framställtsorten som

välkänd betydelsefull,och och i den europeiska litteraturen fungerar
nordiskaGamla Uppsala alltjämt samlande symbol för densom en

hedendomen. Sverige har GamlaI Uppsala sedan medeltiden använts
symbol för Sveriges heroiska forntid, framför allt undersom en

stormaktstiden och under 1800-talets nationalromantiska period. Mot
denna bakgrund det inte förvånande viss mytbildning uppståttär att en
kring Gamla Uppsala. Föreställningen hednatempel har varit starkettom

beskrivs förståren. Det Adam på 1070-talet,Bremengenom av av men
det någonsin funnits hednatempel i området har inte kunnatett ännuom



1996:38SOU62

arkeologiskt.beläggas
viktigreligiöstUppsala varitGamladäremotVad är attvet enman

År Stefanbiskoptillträddeinförande. 1164kristendomensplats efter
början 100-kyrkan från 1ärkebiskop, ochförsteUppsalasGamla avsom

därmeddomkyrkan och1200-talet brannPådomkyrka.dåtalet blev
sockenkyrkannuvarandeUppsala.till Den ärärkebiskopenflyttade en

domkyrkan.fornadenbevarad del av
døiminsiMannVwrnujçtghuv:Andra-

ls

4

lA m
afritadebelägenhetättebackar i sinhedniskahögar ochUpsala"Gamla

Peringskiöldfrån 1710Kopparstick1709."åhr av

tid,Peringskiöldsförstörts sedanhargravhögarmångaTrots att
deUppsala fortfarandeGamlaifornlämningskomplexet ettutgör av

fornläm-välkändapåtagliga ochSkandinavien. Deistörsta mest
åsen ochutgrävdadelvisKungshögarna. Högarna ärningarna är ur

området finnstill 500-talet e.Kr. Inomfolkvandringstid, 400-tilldateras
be-andra spårochhusterasserbåtgravar,gravfält,även runstenar, av

från bronsåldern.lämningarnatidigaste ärbyggelse. De
ocksåDisagården, kanfriluftsmuseum,UpplandsmuseetsPå man

uppländska gårdar.i form gamlakulturhistoria,tidersuppleva avsenare
den kultur-Kungshögarnaomkring ävenpå och ärVegetationen
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historiskt intressant, vad den berättar tidigare hävd. kanMangenom om
utläsa området har mycket lång kontinuitet hävdatöppetatt som
område, vilket också präglar den synnerligen artrika floran. I svamp-
floran märks den sällsynta röksvampen liten diskröksvamp Disciseda
candida, den vittnar torrängsvegetationens långaävensom om

Området ocksåkontinuitet. mycket rik insektslokal med flertalär etten
ovanliga fjärilar och skalbaggar. Här lever bland den mycketannat
sällsynta jordlöparen Amara infirma.

Tunåsen har mycket höga geologiska och botaniska värden. Pâ
krönet och sluttningen nordväst finns flera väl utbildade fornstrand-mot

Olof Rudbeck tolkadevallar. strandvallarna den hippodromä. som
Platon skildrar fråneller rånnarbana Atlantis. Rudbeck försöktesom

i sitt verk "Atlantica" bevisa Sverige Atlantis, civilisatio-att var sagans,
och Uppsala dessurhem, Gamla huvudstad. Vegetationenattnens var

på Tunåsen består omväxlande skog och artrika torrängspartier. Deav
vid inñltrationsdammarnanakna erbjuder livsrum förgrusytorna

sällsynta vänneälskande insekter. Bland det lilla trädbiet Xeratinaannat
påträffatshar där.cyanea

Röbo- och Lötenkullarna har också bitvisde artrik torrängstlora,en
påverkatområdet tidigare täktverksamhet.även är Kommunenom av

arbetar återställa miljönmed med åsgrus i och vegetationatt ytan
hämtad från angränsande åspartier. Till de intressantare arterna som
idag vid Lötenkullen hör kardvädd Dipsacus strigosus ochväxer sträv
säfferot Seseli libanotis. En motionsslinga går området vidgenom
Röbo och gång- cykelstigoch leder till Gamla Uppsala börjaruten som
här. Söder Röbo ligger den nyanlagda Bärbyleden barriärom som en
mellan de åskullarna och staden. Gående hänvisas till kulvertnorra en
under den hårt trafikerade vägen.

Svartbäcken

Delområdet Tallbacken, Galgbacken och Svartbäckensutgörs av
trädgårdsmiljöer.

GalgbackenTallbacken och viktiga delar grönstråket mellanär av
Gamla Uppsala och Uppsala. dettaTrots område mycketäven äratt
påverkat täktverksamhet, biologiskt tämligendet rikt. I deär öppnaav
sandytorna finns del sällsynta och hotade vänneälskande insektsarteren

bombarderbaggen Brachynus crepitans och myrlejonslända.som en
Galgbacken också den enda kända lokalen i Uppland för den sällsyntaär
fjärilen Depressaria artemisiae, lever på fältmalört.som
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skyddsekletbörjanplanterades ihäcken motBahrskaVon somav
ochekologisk korridorfungerarPlanteringennordanvinden. somsom

kontaktåsstråketpromenadstråk. Denvälfrekventeratmycket gerett
ochVia Galgbackeniodlingslandskapetoch öst.Gränbyparkenmed

och fårkorridor vidare västerutsedan grönfortsätterTallbacken en
med ån.kontaktTunabergskoloningenom

Svartbäcken.inrestadsplan1910 överframladeHallmanOP en
Spikklubban ochKarbinen,med kvarterendelarcentralaStadsplanens

Området hardecennier.förstasekletsunder storabyggdesYxan ut
sammanhängandedetträdgårdsstad. Genomengelskmedlikheter en

till detväl anslutnabostädernaköksvägar,bilfria ärmedplanmönstret
enklabestårBebyggelsenStjärnhjelmsplan.vidparkområdetmindre av

stildrag.klassicistiskamedtvåvåningshus träav

ånvidInnerstaden

närliggande parkernaoch deårummetsjälvaDelområdet utgörs avav
Stadsträdgården.ochKvarnholmenLinnéträdgården,

Ãrummet längsVegetationenUppsala.stråkgår gröntett genomsom
parker itill anlagdaiväxtlighetnaturligfrånväxlarFyrisån norr,mer

kajer ochmellanflyter ånGenom stensattaoch söder. centrumcentrum
Trädenpålad.strandkantånsstadenSöderfritt. ärdärom ommernorr

och DegamlaMångaskilda mestärFyrisånlängs är arter. grova.av
medårummetförskönarhästkastanjerna,gamladeträdenkända är som

parker tjänaromgivandemedFyrisånvårarna.blomningsin somom
promenadstråk.ocksåstadenkorridorekologisk sommengenom

mycketestetisktochorienteringenån utgörunderlättar ettDessutom
stadsbilden.viktigt inslag i

påhandelskvarterenochhantverks-lågUppsalamedeltidadetI
makten.och kronankyrkanån hadesida. VästerFyrisåns östra om

ån.institutionernakomplettera västeruniversitetetkomSenare att om
kringkvarterenfortfarande staden,uppdelning präglarDenna men

borgargårdarnamångaåterstår deendadeSvartbäcksgatan är avsomnu
ån.öster om

bro vidoch HaglundsJärnbronmellanLindormenKvarteret
och färgarnas1800-taletochunder 1700-Skolgatan, garvarnasvar

tenngjutare ochguldsmeder,också fleraoch verkadeboddeHärkvarter.
bodlängor ochmedgårdarbestår öppnaKvarteretkopparslagare. treav
handels- ochSvartbäcksgatanshuskroppar. Dessaoregelbundna

till ochbyggtsharförändrats. Hushela tidenharhantverksgårdar
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Stråket centrala stadeni
områdetbeskrivnaLjusgrått: Det

FyrisånMörkgrått:

genomgripandealdrigideal, såbehovefter ochbyggts attmenom
förlorad.gåttspåra historien harmöjligheten att

ligger Linnéträdgárden,Lindorrnenanslutning till KvarteretI
flitigtstuderades Carlgamla akademiträdgård. DennaRudbecks av von

projekt. Som nyblivenhansblioch komLinné storaettattsenarare av
och formaUppsala fick Linné uppdragetprofessor i rustaatt upp en

Med plantor ochakademiträdgârden.vetenskaplig botanisk trädgård av
botanisktill någothela gjorde han denfrån världenfröer enav

Till sin hjälpLinnéträdgården.Akademiträdgården blevcentralpunkt.
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anlitades för ritaCarl Hårleman,Linné slottsarkitektenhade attsom
orangeriebyggnad behövdes fördenför trädgården ochplanen som

med ombyggnadensambandkänsliga Ivinterförvaring växter. avav
äldre prefektbyggnad vidträdgården, rustade även upp enman

bli Linnés bostad i 40 årkom sedanentré. Den närmareträdgårdens att
trådgårdsbeskrivningar detstöd LinnésMedoch är varavmuseum.nu

detaljerat återupprättaLinnésällskapet 1920för Svenskamöjligt att
sedan Linnés tid.fimis fortfarande kvardelträdgården. En växternaav

kulturhistoriskt intressantafinns också mångaFyrisånLängs
gården, Saluhallen ochWalmstedtskabebyggelsemiljöer. Däribland

akademikvarnen på kvarnholmen.gamlaUpplandsmuséet i den
Upplands-varit många. Detpå harKvarnhusen holmen ärsom nu

fick sin nuvarande form1760-talet ochuppfördesmuséets byggnad
fm liten park, därUpplandsmuseet finns1800-talet. Vidi mitten enav

åfåraefter den lillakänsligtväxtmaterialet på sätt anpassatsett som
kring.parken anlagdär

med blandbiologiskt rik miljöKvarnfallet är annat storenen
fågelföda fisk, ochnyttjasproduktion insekter, avsom somav

den sällsyntai ån bl.a.Påfladdermöss. växerstenarna mossan
detVintertid händerfontanum. strömstaren gästarOctodiceras att

Kvarnfallet viktig biologiskliksomIslandsfallet harKvarnfallet. en
fallet viktiga för den lillanedströmsbottnarnafunktion. Främst är

laxñsken nors.
Stadsträdgården ellervacker inledning påSvandammen utgör en

ursprungligenanladesockså kallas. DammendenStadsparken somsom
förtillflyktsort1590. Idag denñskdamm, årslottets ärstora svanar,

vitfågel.änder och
ligger Flustret. DetStadsparkenSvandarmnen och ärMellan en

schweizeri ochfrån börjanbyggnadanrik 1800-talskopia varsomenav
de UppsalamiljöerFlustretblev dansrestaurant. är somen avsenare

i vissamlingen Gluntarna.Wennerbergbesjungs skaldenav
Vasas tid.odlades humle GustavStadsträdgården liggerDär

uttryck,präglar dessfrån 1860-talet och detta ävenParkanläggningen är
Parkhistorisktåren.mycket har förändrats representerargenomom

förändringstadsparker och denganska väl 1800-taletsStadsträdgården
finpark,Stadsträdgården artrik1900-talet.genomgått underde är en

pick-nicksolbad,invånare för promenader,utnyttjas stadenssom av
utomhusgympa.konserter ocholika teater,samt somevenemang

redan på 1840-taletFyrisån, upplåtsområdetStrömparterren, närmast
planterades längsinvånare. och almarpromenad för stadens Lönnarsom

övriga delenidrottsplats. Denpromenaden från Flustret till Studenternas
Fyrisån, börjargamla allé vidallén denna vackraIär yngre.av
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följer ån ända till dess utlopp vidcykelvägen Flottsund.som
StadsparkenI anslutning till ligger Studenternas idrottsplats. Den

anlades i början 1900-talet och har efterhand expanderat söderutav
ån.längs

Åberg frånStadsträdgården. 1885Fyrisån och Teckning EmilVy över av

åsenInnerstaden vid

med överblick omlandet uppförde kyrkan ochVäl synliga och god över
sina praktfulla byggnader åsen. Senare kom ocksåkungamakten uppe

förlägga institutioner dit. KringUniversitetet sina dessa byggnaderatt
parkerna sig och sammanhängande stråkbreder gröntutgör ett stortut

kärna. Botaniska trädgården, Slottsparken, Slottsbacken,i stadens
parken, Gamla kyrkogården, Universitetsparken, OdinslundEngelska

domkyrkomiljön, har alla kulturhistoriska värden.och Dessastora
miljöer, med sitt rika inslag äldre parkträd, har också intressantav en
insekts- och fågelfauna. Delområdet nämnda miljöer.utgörs av ovan

kring domkyrkan finns det träd och planteradeI Kvarteren gott om
trädgårdar, bakgårdar och Riddartorget Uppsalasärtorg. en av
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Oxenstiernska huset,med Skytteanum,platsbildningar,vackraste
Gustavianum ochTrefaldighetskyrkan, Dekanhuset,Värmlands nation,

rundkronigatvå ståtligtdominerasTorgetdomkyrkan väggar. avsom
olika håll.parkförgreningarsträcker sigFrån RiddartorgetLindar.

Nathanochkring Domkyrkoplan, RiddartorgetbyggnadernaMånga av
1600-talet. Flerafrån ochmedeltidenplan härstammarSöderbloms av

Carlslottsarkitektenefter1-700-talet ritningarpåbyggdesdem avom
Hårleman.

invigdes 1435.ochbörjade byggas på 1270-taletdomkyrkaUppsala
från 1800-stil de nuvarandeGotisk äruppförd iDen är tornenmen

kröningskyrka.ärkebiskopskatedral ochkatolskkyrkantalet. Först var
varit kunglig1500-talet har den blandpåreformationenEfter annat

katedral.nordensdomkyrkaUppsalagravkyrka. är största
stod färdigrefaldighetskyrkanHelga TliggerdomkyrkanIntill som

trädgård.finns fin äldrekyrkanSöder1340.omkring enom
Nathanfinns bl.a.1200-talet. HärfrånharDomtrapphuset anor

bibliotek ochSöderbloms restaurant.en
murverk, undermedeltidabildasharSkytteanum stomme avsomen

det1620-talet byggdesoch påBraheättenhuset1500-talet ägdes omav
Skytteanska trädgårdenSkytte. Den ärAdolfs lärare JohanGustafav

trädgård anmärkningsvärda träd. Ennågrahyserintimliten somen
björken Betalajapanskaden hängandegrovstammig solitär lind,verkligt

naverlönn, Acerovanligt exemlaretoch detpendula Yoengii stora av
värdaär nämna.attcampestre,

Ärkebiskopsgården litenomgärdarbestår fyra byggnader, ensomav
medeltidatill detkällarenbyggt påträdgård. husengrönskande Ett ärav

ärkebisko-kändeHårleman. Denhus ritadesdomprosthuset. Detta av
1914-31.Söderblom i husetboddeNathanpen,

ärkebiskops-medeltidadenpåbyggdesGustavianum resterna av
efteruppkalladByggnadenhusets kärna. ärgården, utgörnusom

varefter1620-talet,universitetet påtillAdolf skänkte denGustaf som
restaureradesGustavianumtill universitetshus.byggdesden senareom

anatomiskaockså anlade dend.ä.Olof Rudbeck teaternsomav
restaurering,genomfördesPåtak. 1700-talet smärrebyggnadens en

utseende.nuvarandebyggnaden dessHårleman,gångdenna som gavav
Universitetsparken.universitetet liggerGustavianum ochMellan

samlingintressantoch hyserslingrande gångsystemParken har ett en
ovanligt formadefinns träd harformer.avvikande Därträd med som

pyramid-ellerhängande-träd med exempelvisblad, ochfärgadeeller
Universi-1887,parkidealet omkringSådant närformade kronor. var

medtillsammansväxtmaterialetbevaradeanlades. Dettetsparken
parkhistorisktdenditflyttadeantalparkens plan och görrunstenar,ett
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intressant.
förstanordensår ochinrättades 1477UniversitetUppsala var

sig1500-talet,nedgångsperiod under växtehadeuniversitet. Det menen
viduniversitetetprägladesVetenskapligt1600-talet.understarktåter

1700-frihetstidensUnderOlof Rudbeck.universalsnillettiddenna av
ställning.starkuniversitetetnaturvetenskapen, vilkethylladestal engav

och kemistenCelsiusAndersLinné,CarlBotanisten astronomenvon
berömmelse. DetinternationellUppsalaåterTorben Bergman gav

färdigt 1887.stoduniversitetshusetnuvarande
ursprunglingenallénGustavianskadenOdinslund gårGenom som

allénGustavianskaträdradernatvåLinné. närmastDeplanterades av
Odinslundsidorpå görTrädgårdarna ömse att ett1765.planterades om

domkyrkokvarte-stråk binderbrettganska grönt sammansammantaget
Engelska parken.ochSlottsbackenmedren

1800-mäktigRedivivaCarolina ärUniversitetsbiblioteket en
håll påmycket långtHusetpå åsen.talsbyggnad, tronar synssom

från långa, rakablickfånget denoch iså högtplaceratdetgrund ärav
utsågKarl JohankronprinsdåvarandeVaksalagatan. Det somvar

universitetsbibliotekSveriges äldstaByggnaden inrymmerplatsen. 4
1620.grundat

Carolinapar-parken, ellerligger EngelskaRedivivaCarolinaBakom
ochståtlig LindallégårdennaGenom motken, från 1805. enen

orkidéer.hasseldunge där detfinnskyrkogård växerangränsande en
gästandesmåfågelarter ochmed mångariktmycket arterFågellivet är

tillsammansEngelska parkenbändelkorsnäbb. utgörochstenknäcksom
kyrkogårdenträdgården, GamlaBotaniskadelarangränsandemed av
med riktparkområdesammanhängande ettSlottsbackenoch stortett

intressantparkträdengamlaTill de ärparkträd.äldrebestånd enav
knuten.ochmykorrhizasvamparvedlevandeflora med mossorsvampar,

flera sällsynta ävenparken hyserEngelskaSärskilt svamparter men
extensiv skötsel.bevaratssällsynta växter genomsom

stadskyrkogårdar. DenäldstalandetsKyrkogårdenGamla är en av
Påcentrala läge.sittrofylld plats,avskild ochvacker, trotsutgör en

harbegravda. Flera demvälkändamångafinnskyrkogården avpersoner
ochGustaf Frödingbland dessamycket för Sverige,olika betyttpå sätt

Hammarskjöld.Dag
mittenträdplanterades iursprungligen kal,Slottsbacken avmenvar
sällsyntamed fleratorrbacksvegetationrikfinnsHär1800-talet. en

sköldsyra Rumexgrusslok Melica ciliata,insekter och växter som
sandvita Berteroaseptentrionalis ochAndrosacegrusvivascutatus,

mykorrih-medockså intressantSlottsbackeniSvampfloran ärincana.
härförekommeroch bokarna. Bl.till almarnabundna a.zasvampar
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bokriska blenniusLactarius och vit hattmurkla Helvella crispa.
Slottsbacken Dag Hammarskjölds lekplats under barndomen,var

fareftersom hans landshövding och hade sin tjänstebostad slottet.var

omkringTeckning frånUppsala utsikter. A. Nay 1840av

lät på 1500-talet uppföra borg på Kasåsen.Gustav Vasa Eriken
och Johan III byggde sedan Vasaborgen tillXIV representativtut ett

slottsfängelsetrenässansslott. I avrättades Sturarna år Erik1567 av
delar slottet förstördesXIV. Stora i den stadsbranden 1702.storaav

detDet återstår nuvarande Uppsala slott. slottet finns bl.Iärsom a.
Uppsala Konstmuseum.

OlofPâ 1660-talet anlade Rudbeck d.ä. slottsträdgård västeren om
slottet. Med all sannolikhet slottsarkitekten de Valléeävenvar
delaktig anläggningen planerades. Slottsträdgårdens grundmönsternär

Frånkvarstår den tiden den och askar iärännu. ettnorra muren par
Carolina,gathörnet i sluttningen från slottet. Denmot samt terasserna

nedersta dessa ligger inom botaniska trädgården. Omkring år 1750av
fick Hårleman i uppdrag Adolf Fredrik plan förupprättaattav en ny
slottsträdgården. fick då sin bevarade formDen i barock.ännu stram
År 1787 donerade Gustav III slottsträdgården till Uppsala Universitet.

skulleDen bli den botaniska trädgården och Linnéträd-ersättanya
gården, för liten och mindre lämplig för växtodling. Någrasom var av

flyttades från Linnéträdgården finns fortfarande kvar. Denväxterna som
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hyllningLinnéanumkallasträdgårdenbyggnaden iklassicistiska som en
Olofritadesochinvigdes 1807botanisten. Dentill den avstore

fick sinträdgårdenBotaniskaLouis Jean Desprez.ochTempelman
Norby-södermarkområdenaår 1893,utbredning närnuvarande om

År barockträdgårdenförklarades1935området.tillfogades somvägen
trädgårdenbotaniska ärbyggnads-minnesmärke. Denkulturellt en

såvältillvaratasvärdet hosestetiska växternapark där detvacker som
Rekreationsvärdet000llträdgården finnsvetenskapliga. arter.det cza

000Omkring 40också mycket högt.levande ärdettai museum
trädgården.årligenbesökermänniskor

HammarskjöldsDag väg.Stråket väster om

naturupplevel-till ostördamöjlighetmedriktig skogStadsskogen är en
den till mycketi Uppsala. Detta görmittligger ettdenatttrotsser,

ridstig ochElljusspår,uppsalaborna.förrekreationsområdeviktigt
den nyttjasskogen ochgenomkorsarstigarprepareradeandra välmånga

svampplock-ochoch bär-skidåkningjogging,promenader,föråret om
ning.

Idagexkursioner.vid sinastadsskogenoftaLinné besökteCarl von
ochskogenLinnéstigmarkeradpå utspåri hanskan genomenman

Hågadalen.angränsandei den
fungerarlandskapomgivandemedsambandsittföljdTill av

blandmedstadenförbinderkorridorekologiskStadsskogen somsom en
hällmark ochfrånolikafinns fleraHågadalen. Här naturtyper myrannat
Grönsångareni skogen. ärhäckar40-tal fågelarterhassellund. Etttill

stenknäck,ovanligareocksåkaraktärsfågel arternågot sommenenav
skogsduvaochflugsnapparemindrenötkråka,gulsångare,steglits,
Förarbetennordliga del.planlagd i sinendastStadsskogenpåträffas. är

Norby-vidöppningarmedStadsskogenundertunnelgjorts förhar en
Rosendalsfältet.ochvreten

förviktiggamla tallarmed årdungefinnsVid Grindstugan somen
beyderKronparken. DungenochStadsskogenmellanartspridningen

landskapsbilden.förockså mycket
inslagskogsparti medlundartatfinnskyrkogårdHammarbyVid ett

flora och harochrik faunaSkogspartiet hyserädellövträd.äldre enav
välfrekventeratOmrådetlandskapsbilden. utgörför ettbetydelsestor

fågelrikmycketvegetationenflerskiktade ärfriluftsstråk. Den
florabetesprägladintressantbotanisktbackar harMalma somen

och iartrikTorrängsfloran mycketvärde.kulturhistoriskt ärockså har
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alla traktens finnstorrängsväxter representerade här. Istort sett
skogsbrynen den ovanliga vippärten Lathyrus rikligt.växer niger I
området finns också flera fornlämningar stensättningar ocht.ex.
skärvstenshögar.

Dioritkullarna vid Ultuna hagar geologiskt intressanta. områdetIär
finns också de jättegrytor använde sig förPost attsom von av ge
jättegrytsfenomenet dess första rationella förklaring. De äldre trädbe-
stånden främst och sälg hyser flertal hotade insekter. Avettav asp
skalbaggar har funnit flera ovanliga och hotade grönarterman som
aspvedbock Saperda perforata långhorningenoch Obrium cantari-
num. finns också förHär vetenskapen icke namngiven ochännuen ny,
beskriven üädervingeart. Området sin skönhet ocksåär ettgenom
viktigt inslag i landskapsbilden och välfrekventerat friluftsstråk.ett

Åsen söder stadenom

Åsen åskullaruppträder antal alla viktiga höjdryggarutgörettsom som
i det så flacka landskapet. Större delen åsens skogsmark harannars av
sedan 1500-, och 1700-talet varit kronoparker.1600- Parkskogen med
månghundraåriga tallar harekar och mycket höga och kultur-natur-
historiska stråketvärden. Hela har högt biologiskt värde långett genom
skoglig kontinuitet. På åsen ligger också rad institutioner alla påen som
olika åsmiljön.präglatsätt

.Kronåsen sammanbindande länk mellan två viktigautgör en
grönstråk. stråket längs Fyrisån åsen tillDär och Ekoln, stråketmöter
frän centrala staden Polacksbacken, Artillerifältet, Stadsskogen,över

Eriksberg Hågadalen tilloch storskogen Nåsten. Gula stigenvästra som
områden tillleder Skarholmen, börjar också här.gröna utgenom

Vegetationen på Kronåsen variationsrik med såväl tallskog ochär
torrbackar ädellövskog med lundflora. Denna varierade vegetationsom

Åsenbidrar till fågellivet rikt. också geologiskt intressantäven är äratt
tack de markerade fornstrandlinjerna på sluttningen.den Sistöstravare

inte minst finns, sedan 1920-talet, Carl Milles väldiga monumentmen
Sten Sture på Kronåsens krön.över

Invid Kronåsen ligger det legendariska Eklundshof,värdshuset som
besjungs i kända visa:Gunnar Wennerbergs "Här gudagott vara".är att

låg också hålsobrunn.Här Uppsala Brunnshuset uppfördes 1818 över
själva hälsokällan. Såväl brunnshuset brunnspaviljongen från 1839som
finns kvar och brumisparken renoverades 1993.även som

På 1800-talet blev Uppsala regementsstad. uppfördesKaserner längs
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övningsområdetmilitäravid det gamlaHammarskjölds väg,Dag
universitet ochförlokalerdessatjänarPolacksbacken. Nu som

utvecklingsföretag.högteknologiska
Polacksbackenupphördeflyttade,1980-talet attbörjaniNär S1 av
förläggning. Denmilitärabelägnaplatsäldstavärldens sammavara

markslita-medföljandemedexercisfält,användningenlångvariga som
ochovanligmycket grässtäpps-idagtillupphovhar gett enge,

och insekter,sällsyntamycket växter,flertaltorrängsflora. Ett svampar
i markan-kontinuitetlångadennaberoendegrävsteklar,främst är av

diskröksvamplitensmå röksvampar,sällsyntamycketTvåvändningen.
Disciseda bovistadiskröksvampochcandidaDisciseda stor

också.förekommer
ocholika aktiviteterradförutnyttjas idagOmrådet evenemangen

tjänardesamtidigtviktiga slitaget,detför ettmarkenutsätter somsom
rekreationssyfte.

frånsandavlagringarbestårPolacksbackensåvälKronparken avsom
unikt och itallbeståndgrovstammiga äråldradeKronparkensåsen.

300-synvinkel. Dessazoologiskbotanisk ochskyddsvårtgradhögsta ur
1680.omkringOlof Rudbeckplanteradetordetallaråriga avvara

häl-Miljön1700-talet.sedanskyddatsTrädbeståndet har gynnar
vedlevande insektersällsyntamycketmångaochfågelarterbyggande

lång-denbl.a.förekommer,hotadeflertal storaEttfinns här. arter
Atomariaskalbaggenmuricata,Nothorrhinareliktbockenhorningen

cederdoftandeoch denhalydayMicridiumfjädervingensubangulata,
dessutommyrsamhållet härbärgerasfuliginosus. Iträdmyran Lasius

Kronparken finnsdelenI södraskalbaggar.sällsyntaflera mycket av
ormbunkar. Västerrikligt medochartrik florapartier medflera fuktiga

tillståndviltmed de imindre kärrfinnsHammarskjölds vägDag ettom
myskmadrabistorta ochPolygonumsällsynta växterna ormrotstor

odoratum.Galium
kronansGustaf förbättraIIIförsökte1780-taletochUnder 1770-
uppföraochbrännvinsbränningenförstatligafinanser attgenom

UlleråkervidKronoparkenbränneri förlades tillbrännerier. sådantEtt
med detbrännerietkunde förseSandvikskällanvattenrikadendär

under börjanochfick snabbt slutVerksamhetennödvändiga ettvattnet.
hospital ochochfältsjukhusförlades här1800-talet ett senareav

slottsliknandedenbyggdes70-talen1860- ochUnder storalasarett.
monumentalsamtidigtsjukhuset,huvudbyggnaden, Norra som en

intressanta trädarter.mängdåterfimisparkanläggning tillkom. Där en
1800-talet och harbörjanitillkom redanäldre.parken DenNorra är av

årbyggdes 1900huvudbyggnadenYtanengelsk parkkaraktär. närmast
bränneriepoken ochgamlaFrån denstrikta kvarter.tydliga ochoch har
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från den tidiga sjukhusepoken står fortfarande två stenhus kvarstörre
och delar den vackra parken.även av

UlleråkerParken idag attraktivtär promenadområde härrunt ett men
finns också fotbolls- och tennisplaner idrottshall. Parken harsamt etten
varierat trädbestånd med gamla lärkträd, lindar, ekar, almar och bokar

robinia och vingnöt. I lärkträdsbeståndetäven exoter växermen som,
den sällsynta grå lärksoppen Sciullus laricinus. En allé gamlaav
lönnar vid åsens fot, hyser den hotade skalbaggen lönnbock Leyodaris
collari och på åsen gamla tallar. Mot brynenväxer ärstorauppe
inslaget gamla ådellövträd och vissa partier har rik lundflora.stortav
Vid Ulleråkersvägen finns fridlyst exemplar den botanisktett av
intressanta helbladiga asken. Hela området biotoprikt och därmedär
också rikt på fåglar och insekter. häckarHär bland den fridlystaannat
råkan.

Under hälften järnåldern utgjorde Ulleråker och Ultuna desenare av
viktigaste platserna kring Arosfjärden. De rika fornfynden bl.a.av
båtgravar vid Ultuna tecken detta.är ett

Ultunaåsen markerad del Uppsalaåsen. Den brant medutgör ären av
utpräglad och ligger förkastningsbrantpå den löper längsen rygg som

Fyrisåns strand. åsenMerparten täcks gles, parkartadvästra skogav av
med tallbestånd.äldre Förekomsten torrakor och död ved harett av

hålbyggande fåglar, fladdennöss vedlevande ochgynnat samt svampar
insekter. På krönet finns med torrängsflora och där löper ävenytor en
uråldrig färdväg i form bred körbar På finnsstig. åsen också ettav en

järnåldersgravfält. Allt detta Ultunaåsen till variationsriktgör ettpar
strövområde.

På och1660- 70-talet uppförde Rudbeck Kungsgård i Ultuna.en ny
Han grävde dessutom dammar och planterade askar. hans barockan-Av
läggning återstår idag vissa anläggningensaxiala principer i struktur

delar askbestândet. Huvudbyggnaden brann ochsamt av senare ner
på 1770-talet. Ultuna lantbruksinstitutblev 1849.ersattes av en ny

Därefter uppfördes under 1850- och 1860-talen institutions-en ny
byggnad stenladugården och dess flyglar. 1977 blev Ultunasamt
universitet. De sydliga institutionsbyggnaderna belägna på två lågaär
åspartier med lersedirnent emellan. Herrgårdskullen i hyseröster
lundväxter och ståtliga lövträd, däriblandädla Rudbecks askar. På
Ultunaområdet finns också flera artrika torrbackar med bl.a. backsippa
och den sällsynta sanddraban. Ultuna källa, Upplandsär vatten-som
rikaste, ofta vintertid tillär för bl.a.öppen ochströmstaregagn
kungsfiskare. Källdammens våtrnarksflora har också rikt insektsliv.ett

Liljekonvaljeholmen mycket markerad åskulle hyserär en som en
parkartad ekdominerad lundvegetation. fältskiktetI finns inslag av
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korskovall Melampyrum cristatum.bl.a.åtskilliga ovanligare arter
folkpark Liljekonvaljholmenanladestidigt 1900-talUnder somen

fortfarande i bruk.är
Utglesadekunglig jaktpark.blev Sunnerstaåsen1600-taletmittenI av

viktigt promenad-SunnerstaåsenIdaganlades i skogen.jaktgator är ett
används såvälelljusspår,finns ocksåströvområde.och Där ett som

friluftsfrämjandetsförSunnerstastuganvinter. är centrumsommar som
inomhus-kanotuthyrning, klättring,erbjudsområdet.i Därveksamhet

finnsoch på åsens sluttninggamlaförtäring. detmotion och I grustaget
och snowboard. Stuganhandikappslalomlift för slalom,medSkidbackar

sigLeden sträckerUpplandsledensförockså startpunkt östraär gren.
UpplandsdärefterochRoslagenLunsen norrutmot genomgenom

åsen, ånpå olika strövstigarnår ocksåFrånbruksbygder. stugan man
ovanligt välSunnerstaåsen harKungshamn-Morgaoch naturreservat.
landskapsut-fornstrandlinjer, visar påutvecklade system somav

finns krönet.från 400-talet Kr.fornborgvidsträcktvecklingen. En e.
Uppsala. Hedartadin Gamlafarledenbevakabyggdes förDen motatt

Sunnerstavikenåsendominerartallgammaltallskog med motmengrov
lundfloran, såsom lund-iovanliga inslagmedängsartad skogväxer

Adoxa moschatellina.desmeknoppochimpatiensCardaminebräsma
Åsen svampflora med radrikmycketkänd för haocksåär att enen

skålsvampar, vårtöron ochjordtungor,fingersvampar,sällsynta arter av
Även amnärkningsvärt. Sydsluttningeninsektsbeståndetröksvampar. är

vårmeälskandför olikahemvist radovanför är arter, somengrusgropen
solitära bin finnsmyrlejonsländans larver. Blandochgrävsteklar en

bimaculatus,oljebaggarna Apalustillhörandeskalbaggeparasitisk som
ocksåfinnsställen ipå fåtal landet. Iförekommerendast ett grusgropen

rhamnoides.Hippophaehavtornbeståndtraktens enda av

stadensöderomgivningarFyrisån med om

viktigtmycketstadendalgång söder gröntFyrisån och dess utgör ettom
sigkorridor sträckerbiotoprik ekologiskrekreationsstråk och somen

finns medKrusenberg. Kontaktertillfrån stadens ävenända centrum
uppmärksam-Hågadalen. Sedan 1993Granebergstrandstrâket motrunt

Årike Fyris.planering undersärskilt i kommunensstråket namnetmas
dettillsammans medtill Flottsund,från KungsängenCykelvägen
väloch därmed mycketlättillgängligtstråketläget, ärgörtätortsnära att

utflyktsmål ochbådeOmrådet användsfrekventerat. pro-somsom
viktig kommuni-Själva ån ocksåcykelstråk.motions- ochmenad-, är en
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fritidsbåtarkationsled, både för och nyttotrañk. Vintertid denär en
omtyckt skridskoled från stadskärnan i Ekoln och ända till Stock-ut
holm. nyttjas förSommartid den canoting fiske. Fyrisånoch anses vara

de ñskevattnen inombästa Uppsala för fångstkommun mört,ett av av
och abborre. Man har gjort försök medäven sättasutare att utsarv,

ån många,lax. Attraktionerna längs bl.a. backsippor och kungsängs-är
fornlämningarliljor, fågeltorn, och odlingslotter.

Då ån landskapet dalgången denavgränsaspasserar genom av
åsen och institutionsområdenasbarrskogsklädda parker den västra

sidanåsidan, medan den karaktäriseras vidsräckta flackaöstra av
Ängs-sankängar, slâtterängar, betesmarker och åkrar. och betesmarken

samladelängs Fyrisån det område återstår deär största som av
i början 1800-talet delarängsmarker ännu upptog storasom av av

Uppsalaslätten. mängd och våtmarksbiotoperEn ängs- ärsom numer
bevarade Vidmycket sällsynta finns här. högvatten översvämmas stora

kring ån vissadelar ängsmarkerna partier Örtrikautgörsmenav av
backsippa,med solvända, grusviva och havsstrand-torrängar arter som

åntrift. Området omväxlande och slutet. Vissaväxten närmast är öppet
vidensträckor kantas al, och andra lövträd och snår hagtorn,av av av

slån.ochnypon
Fyrisåns dalgång också känd för sin fågelrikedom. Denär utgör ett
de områden i där flestUppland fågelarter har observerats. Framförav

allt området rikt vadare, änder och buskagen längsär gäss, men
stränderna också rika på småfågelarter näktergal, rosenñnk,är som
kärrsångare och buskskvätta. Till den biologiska mångfalden bidrar
också fladdermöss och rovfåglar på åsen jagarlever överatt som
ängsmarkerna och biotopen generellt viktig för insekter.äratt

Slamdammarna vid Uppsala reningsverk ornitologisktär stortav
intresse. Många sällsyntare arktiska iakttagitsvadare har under
höstflyttningen, såsom kustsnäppa, småsnäppa ochspovsnäppa,
kärrsnäppa. häckar mindre strandpipare vid dammarna.Dessutom
Området småfågelarter.hyser också många Steglits karaktärsartär en

ovanligare vinterhämpling, snösiska och berglärka harartermen som
också observerats.

såvälKungsängen har höga botaniska-, zoologiska- pedagogiskasom
värden. Redan på 1600-talet studerade Rudbeck och dessängen
tillkomst. Under 1700-talet gjorde Carl Linné och hans lärjungarvon
många studieutflykter i området och från och 1800-talet harmed Ultuna
Lantbruksuniversitet bedrivit vetenskapliga studier där. Detta gör att
området har mycket vetenskapshistoriskahöga värden. Kungsängsliljan
Fritillaria meleagris känd härifrån sedan 1740-talet och den har härär
sin i norden.utbredning Den viktig symbol för såvälstörsta är en
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Linné kallade Kungsängsliljan förUppland. Dam-Uppsala helasom
grund kalkens del Kungsängenspelsblomma, på Enrutmönster.av av

innefatta såvälskulleReservatet1951 naturreservat.avsattes som
utpräglade zoneringen i KungsängensKungsängsliljan, densom

med slåtter underdelen har kontinuerligt hävdatsvegetation. Den
Ävenvärdena.bidrar till de höga biologiskamycket lång tid vilket

gulärla, tofsvipafågelliv rikt, med häckandeKungsängens är storspov,
rosenfmk, näktergal, kungsñskareåstranden finns bl.Längs a.m.m.

och kornknarr.
Övre del.vattenspegeln i Fyrisåns södradenFöret störstautgör

fågellivet. finnsmycket viktiga fördess mader DärochFöret är ett
intresserade.underlättar skådandet för de ornitologisktfågeltorn som

hänsynskrävandeoch kornknarr tillhör deskedandStorspov, mer
Även intresse.rastlokal området myckethåckfåglarna. är stortsom av

och vadareföljer Fyrisådalen och särskilt änderMånga flyttfågelarter
isfria vattenspegeln viktig sjöfågel-denPå vinternhär. utgör ettrastar

Övre också ornitologisktomkring Förettillhåll. Området ärrunt
livsmiljö för många fågelarter ochintressant. Vassarna utgör är även en

övrigt. Kärrsângare, buskskvåtta,för rik fauna iförutsättning en
håller till där. Området jaktmark föroch näktergalrosenñnk, gulärla är

Tornfalk häckar i närheten.årstider. och hornugglarovfåglar alla
skymningen flera grodarter förekommer. Ijaga i ochFladdennöss ses

Övre Flottsundhela sträckan från tillsjälva verket innehåller Föret
paddor.åkergroda, vanlig groda, gröngrodor ochlivsmiljöer för

Även ochoch Flottsund Nedre Företmellan Ultuna medsankängarna
fågelliv. fiskgjuse,har rikt Brun kärrhök,Sunnerstaviken, gäss,ett

Bland småfåglarna märks gulärla,förekommer där.änder och vadare
näktergal och gräshoppsångare. Största delenrosenñnk, sävsparv, av

våtmarker, finnsnaturliga och därområdet ävenängs-utgörs menav
Kärrvial palustrisområdet rik. LathyrusFloran itorrbackar. växerär

och i artrik torrbacke ånvid Sunnerstavikeni strandkanten österen om
den sällsyntatjärblomsterfinns backsippa, solvända,bl.a. samt

triftseptentrionale och havsstrandsväxtengrusvivan Androsace
friluftslivet ñmismaritima. Till för det rörligaArmeria engagn

nedanför Lugnets fritidsområde.brygga
vadställe vidPå Vasas tid fanns det sedan länge käntGustav ett

Ån muddrades i slutet och vadställetFlottsund. 1500-talet ersattes avav
Kristinafärja. Vid Färjan i Flottsund Karl avsked drottningXtog aven

lämnat ifrån sig kronan Uppsala På 1830-taletsedan hon slott.
färjan bro. den bron finns idag brofästenaAv de stensattaersattes av en

sidanfinns den gamla brovaktarstugan kvar på södrakvar. Dessutom av
ån och på finns också från 1700-talet. Torpetgränsstentomtsamma en
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från 1600-talet och fortfarande väl bevarat.Dammhagen Detärär utgör
del upplevelsen landskapet kring Flottsund ochviktig av aven

Flottsund finns småbåtshamn upplägg-Söder medKungshamn. enom
för båtar vintertid.ningsplatser

Nåntuna lund ochDjurgården, Linnés SävjaLilla

Djurgården Karlavstängdes Lilla IX, gjordePå 1590-talet av som
till älghage. skogen ursprungligen kronopark harskogspartiet Att är en

liknar den arboretumbeståndsblandning. Snarastgivit den säregen etten
lind,ñmis bestånd äldre lärk, ek, bok, alm, hassel,i skala. Därstor av

ocksåoch enstaka idegranar. finnssilvergran Där ett rentsamtasp
helhet variationsrikt och harbjörkbestånd. Området mycketär som

också fâgelrik. Mångaskogspark. Skogen mycketkaraktär är arterav
vid Fyrisån häckar eller sökernäring på ängsamarkernasökersom

viktig för de kringboende.rekreationssynpunkt skogenskydd här. Ur är
fornlämningarjårnåldersgravfält med 90 ochdelen finnsI södra ett cza

elljusspår.finns välfrekventerati delen ettnorra
lund området däromkring har mycketi Nántuna ochNaturreservatet

för rekreation ochvärden, värdenhöga biologiska även storamen
1954. Linné ochfriluftsliv. Nåntuna lund naturreservatavsattes som

vackra lunden videxkurerade på 1740-talet denhans lärjungar
botaniskt intresse. hundratal olikaEttNåntuna" äräven nu avsom

vårfloran rik. Anmärknings-därifrån och särskiltkända ärväxter är
Corydalis pumila, handnunneört Corydalisvärda sloknunneörtär

vidCatabrosa aquaticalaxa källgrässolida växersamt som enssp.
Området delvis ek- ochikälla väster. utgörsnära vägen av en

inslag Många ekarna ochmedhasseldominerad hage asparnaav asp. av
många ovanliga skalbaggsarter.och dessa träd hysergamla ochär grova

i vårt land endastsplintborren,På hasseln förekommer ärarten som
Öland Området har också mycket högoch Gotland.känd från en

Karaktäristiska gulsångare, rosenfmk, ortolan-fågelrikedom. ärarter
gröngöling. Vid inventering konstaterades 44göktyta och ensparv,

mångahornuggla och kattuggla. Påfallandehäckande bl.arter, ava.
och därom finnsfåglarna hålhäckande. Inomär ettreservatet norr

järnäldersgravfält.framträdande
Sävjaockså studieutflykter från Hammarby,Linné genomförde över

gård i Sävja samtidigttill köpte sin 1758,Kungsängen. Han som
fortfarande På askoch den finns kvar.Hammarby, växertomten somen

för allmänheten.Linné Linnés Sävjaplanterat. är öppet
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Lunsen och Kungshamn-Morga naturreservat

Området kring ån i söder tillgränsar Lunsen, biologisktärsom en
intressant storskog med höga rekreationsvärden. Sambanden mellan ås-
och åstráket och Lunsen mycket viktiga såvälär ekologiskt försom
friluftslivet. Det finns planer på Lunsen tillgöraatt naturreservat.

Kungshamn-Morga liksom Lunsenärnaturreservat ett stort naturom-
Ävenråde till ås- och âstråket.gränsar här kontakten viktig,ärsom

såväl ekologiskt för friluftslivet. Kungsharrm-Morga har varitsom
sedan 1963. Området klassatär riksintressenaturresevat försom

naturvård och friluftsliv, främst exempel stycke mellan-ett ettsom
svensk kulturbygd.
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stråketiexploateringsintressenAktuella

Uppsalaåsen-Fyrisån

fastställt iMattsgårdensUppsala påGamlai ärtomt,1 Ett nytt museum
Riksantikvarieämbetet.Markägare:detaljplan.

Gamla Uppsala ochdubbelspår mellanförOstkustbananombyggnad2 En av
tunnelforläggasOstkustbananEventuellt kommeraktuell. attUppsala, är

privata.Markägare:Uppsala.Gamlagenom
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Bärbyleden.invigdanyligenvid denanslutakommer etappenE att avnya
iUppsala kommun.HuvudsakligenMarkägare:
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söderut.staden kanredovisar växaIdéskiss har attupprättats som

privata.Markägare:
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Aktuella exploateringsintressen
i stråket Uppsalaåsen-Fyrisån.
Den fstreckade linjen detavgränsar

2kmbeskrivna området.
Grått: Exploateringsytor
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