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 Till  
 Landshövdingen 
 Länsstyrelsen i Stockholms län 
 Box 22067 
 104 22 Stockholm 
     
 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län vill uppmana länsstyrelsen att besluta att 
norra delen av fastigheten Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14 i Stockholms stad 
ligger inom Nationalstadsparken och utgör strandskyddat område  
 
Sammanfattning 
Föreningen anser  
• att området vid Husarvikens södra strand är uppenbarligen av betydelse för det rörliga 

friluftslivet, har intressanta naturvärden och ligger i en storstad där bara få strandområden är 
tillgängliga för allmänheten. Skyddsbehovet kan här anses vara särskilt stort, inte minst i ett 
långsiktigt perspektiv. 

 
• att Länsstyrelsen därför bör fastslå att Husarvikens södra stand utgör strandskyddat område. 

Länsstyrelsen kan bara upphäva strandskyddet i ett område som avses ingå i en detaljplan när det 
föreligger särskilda skäl. Enbart det faktum att en detaljplan ska upprättas kan i sig inte anses vara 
något särskilt skäl. 

 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län har uppmärksammats på att Stockholms stad nu börjat planera 
fastigheten Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 14 norra gräns mot Husarviken i Lilla Värtan. Dels 
genom program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, 
dnr 1999-08607-53 och dels genom beslut om en startpromemoria i enlighet med stadsbyggnads-
kontorets tjänsteutlåtande, 2001-07633-54 för västra delen av Gasverkstomten m m. 
 
Av dessa handlingar framgår att Stockholms stad planerar för en kraftig exploatering av området på 
södra och innersta delen av Husarviken. Det görs i strid mot den landskapsutredning, som gjorts för 
området och mot det riksintresse för bevarandeskydd som Riksantikvarieämbetet utfärdat. Stora delar 
av de nya bebyggelseområdena skulle ligga inom Nationalstadsparken och inom dess viktiga 
spridningsvägar.  
 
Det är av största betydelse att Stockholm inte sätter parkens oskattbara värden på spel. I regeringens 
propositionen om Nationalstadsparken skriver man att nya bebyggelseområden inte får uppföras inom 
eller i gränsen till parken. Det program, som staden lagt fram vid dess gräns intill Husarviken i 
Hjorthagen visar en allvarlig brist på känsla för Nationalstadsparken. Denna kunskapsbrist visar att 
lagstiftningen om parken och dess skydd behöver stärkas.  
 
Strandskyddet vid Husarviken måste iakttas  
 
Området saknar detaljplan vilket generellt betyder att det råder strandskydd omfattande land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen enl. miljöbalken 7 kap 14 §. Enligt bestämmelser för 



 
 

 
 

miljöbalkens ikraftträdande så skulle särskilt beslut behöva fattas för att ett sådant område skulle vara 
undantaget från strandskydd senast 1999-06-30. Länsstyrelsens beslut, dnr 18611-99-22769, 1999-06-
03, om strandskydd undantar inte Husarvikens södra strand. På Husarvikens norra strand med 
våtmarker och häckningsområden för fåglar är strandskyddet utvidgat till 300 meter.  
 
Fiskfaunan i Lilla Värtan är artrik. Bland arter funna i Brunnsviken och Husarviken finns bl a lax, 
havsöring, sik, strömming, nors, gädda, braxen, lake, abbore och gös. Husarviken kallades förut 
Fiskesjön. På södra sidan häckar skrak liksom många andra fåglar och på stränderna finner även häger, 
fasan, rådjur, räv och hare sin föda. Längs Husarvikens södra strand löper både motionsstig och 
skidspår.  
 
I västra delen av området ligger Ugglevikens fuktlövskog, öster därom Stockholms Golf-centers 
utbildningslokal för golf för alla åldrar – inte minst ungdom. Öster om denna ligger den sköra 
spridningsvägen mellan Hjorthagsparken och Nationalstadsparken. För den spridningsvägen ska, enligt 
underlaget för den fördjupade översiktsplanen ”Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur”, från 
oktober 1997, i samband med ändrad markanvändning på Gasverkstomten prioriteras nyanläggning av 
gräsmarker med ädellövträd (främst ek). 
 
Sveriges första nationalstadspark vid Lilla Värtan i Stockholm 
 
Sedan 1995 skyddas området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som Sveriges första 
nationalstadspark. Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden är en nationell tillgång. Skyddet av 
dess unika kulturmiljöer och mångfacetterade naturvärden är överställt exploateringsintressena både 
inom och i gränsen av parken. Det är Länsstyrelsens uppgift att bevaka att detta skydd efterlevs. 
 
Lilla Värtans vatten ligger mellan Stockholm och Lidingö. Stockholms sida omfattas helt av den s k 
Ekoparken. Följande principer och riktlinjer är 1993-09-06 fastställda av Stockholms 
kommunfullmäktige att gälla vid planering av Ekoparksområdet: 
 
• Området skall värnas som en unik kultur- och naturpark med till parken väl anpassad bebyggelse. 
• Området skall utvecklas för friluftsliv och rekreation i en omfattning och i sådana former som inte 

skadar områdets natur- och kulturvärden. 
• Området skall förbättras med avseende på trafikstörningar och andra miljöproblem. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Mårten Wallberg 
Ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
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