
BILAGA 4:      210528 
REKOMMENDATIONER till MARKFÖRVALTARE angående skötsel av NSP     
 

Rekommendationer till Nationalstadsparkens förvaltare: 
1  Andelen barrskog har minskat de senaste decennierna, den bör öka igen. Detta gynnar ett stort 
antal arter, inte minst skogsmesarna. Bevara och förstärk/nyplantera barrskogsområdena vid de 
gamla bestånden av gran och tall. Gynna särskilt gran. Överväg att låta granbarkborreangreppen 
bekämpas på naturlig väg. Redan döda granar bör sparas och istället bli bostad till rovinsekter som 
naturligt bekämpar granbarkborrar och samtidigt ökar den biologiska mångfalden i stort. 
 
2  Frihugg kring ädla och grova lövträd, men inte så hårt att grönstrukturen försvagas. 
 
3  Gör inga trädarbeten i ek/grova lövträdmiljöer och alléer tiden 1/2-15/6, eftersom det stör tidiga 
häckningar av kattugglor och i mars störs ev skogsduvor. Hösten är lämplig tid för trädjobb. 
 
4  Bevara och gynna generellt förekomst av död ved. I både löv- och barrskog. Man måste låta död 
ved få finnas kvar i större omfattning om vi vill ha en rik biologisk mångfald i NSP, vilket ju är ett av 
de viktigaste målen med området. Man borde kunna skapa betydligt fler ordnade faunadepåer. Vid 
de faunadepåer som finns i NSP finns många sällsynta insekter så vi vet att dessa depåer gör stor 
nytta och tar liten plats.  
 
5  Restaurera NSP:s småvatten. På flera håll i NSP (Bergianska, Lillsjön, Spegeldammen, Kaknäs 
dammar) behöver det troligen grävas återkommande för att värdena ska bibehållas. Skapa 
förutsättningar för mindre strandpipare vid Tivoli våtmark, Dagvattendammen, Bergianska 
våtmarken och Kaknäs dammar, vilket kräver återkommande insatser. 
 
6  Sätt ut häckflottar i Lappkärret, Laduviken, Brunnsviken, Edsviken och ev Lilla Värtan. 
 
7  Mer betesdjur. Vid Lillsjön, Isbladskärret m fl bör det vara hårdare bete/fler djur. Skulle gynna flera 
arter på strandängar.  
 
8  Satsa på sandiga slänter och blomsterrikedom i torrbackar. Att gynna pollinatörer gynnar många 
insektsätande fåglar såsom svalor, piplärkor, stenskvättor etc. 

 
9  Sätt ut holkar för diverse arter såsom knipa, storskrake, tornfalk, kattuggla, tornseglare och tättingar. 
 
10 Anlägg fågelbon för rovfågel på lämpliga ställen, ex för fiskgjuse, på kvarvarande kraftledningstorn.  
 
11 Anlägg handikappanpassade fågeltorn/plattformar t ex vid Lappkärret och Lillsjön (på gång). 
 
12  Informera på fler platser inom NSP om fågellivet och generellt om NSP.  
 
13 Tydligt sätta ut gränserna i fält för NSP på samma sätt som för ett naturreservat eller en 
nationalpark. Skarpa gränser som syns i fält är viktigt. 
 
14 Var noga med att, särskilt under våren, matcha event med rätt plats och tid. Detta för att undvika 
störningar på djurlivet. Inga event på Ladugårdsgärde före 1 juli för att skydda sånglärkorna.  Undantag 
är Nationaldagsgaloppen under förutsättning att ytor som ska användas slåttras under april/maj enligt 
tidigare rutin.  
 
15 Anställ ekolog/ekologer inom olika förvaltningar av NS 


