Medborgarförslag om att värna den biologiska mångfalden i Kristinebergs Slottspark
Dnr 1.2.4. -140- 2015
Rubrik: Värna den biologiska mångfalden i Kristinebergs slottspark.
Förslag:
Värna den biologiska mångfalden i Kristinebergs slottspark.
Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvara för skötsel och utveckling av parker och natur på
Kungsholmen.
Kristinebergs slottspark hotas av en kraftig decimering om alla planer på nybyggnation inne i parken
går igenom. Beslut har nyligen tagits i SBN om detaljplan Kristineberg 1:10 som innebär borttagande
av 9 grova ekar och 4 mindre. På denna plats kommer 49 000 kvm kontor att uppföras. Därtill
kommer bostadsbebyggelse inne i parken med 230 lägenheter i området Kristinebergs Slott m.m. då
ytterligare 6 grova ekar hotas. (Denna plan är inte antagen.) Dessutom skall 160 lägenheter byggas i
området Krillans Krog närmast Drottningholmsvägen. (Denna plan är överklagad.) En 18 meter bred
väg med genomfartstrafik anläggs inne i parken.
Undertecknad är en av många som förgäves har protesterat mot planerna på en massavverkning av
månghundraåriga ekar inne i en slottspark. Förutom att ekarna betyder mycket för kungsholmsborna
är de livsviktiga när det gäller spridningen av olika insekter, lavar och mossor. Det blir en stor
ekologisk påverkan om de tas bort. Stora träd renar också luften och dämpar buller. De ekar som nu
hotas kan leva i flera hundra år till och glädja många kommande generationer kungsholmsbor.
Stockholm stad har slagit fast i sitt program för biologisk mångfald att :” För att nå en ekologiskt
hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation
av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss i staden, bevarar vi även en god livsmiljö för
oss människor”.
En mindre undersökning av förekomsten av rödlistade arter gjordes i februari i år av insektsexperten
Nicklas Jansson från Linköpings universitet. Han fann fyra rödlistade arter i kategorin NT (nära
hotade). Hans slutsats var att det sannolikt fanns fler rödlistade arter och även arter från högre
hotkategorier om en omfattande inventering gjordes.
Eftersom jag och många med mig anser att ekarna ska få leva kvar önskar jag att Stadsdelsnämnden
beslutar om en ordentlig inventering av de hotade ekarna. Detta för att klarlägga vilket hot som finns
mot mångfalden och vilka oersättliga värden som kan komma att gå till spillo om dessa ekar fälls. En
sådan kan exempelvis utföras av företaget Trädmästarna, www.tradmastarna.se Enligt vad jag har
inhämtat kan en dylik undersökning fås för ungefär 15 000 kr.
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