
Djurgårdens små skogar
och trädridåer

TÄTORTSNÄRA NATUR



I och intill bostadsområdet Djurgården finns ett tiotal små sko-
gar, ofta med högvuxna stora, grova tallar, men även med en hel del 
lövträd. 

Syftet med dungarna och ridåerna är att förstärka bebyggelsen med gröna 
bälten. De är vildvuxna jämfört med vanliga parker för att ge 
skogskänsla och för att ge möjlighet till kontakt med en artrik flora och 
fauna.
  
Ett 30-tal fågelarter har observerats i området som helhet: tamduva, turk-
duva, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, rödvinge-trast, björk-
trast, koltrast, svarthätta, lövsångare, trädgårdssångare, härmsångare, svart-
vit flugsnappare, talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, skata, kaja, kråka, stare, 
gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, grönsiska, gulsparv och rödstjärt. 

Floran i skogarna varierar och är både av skogstyp med ris lik-
som av igenväxningstyp med högvuxna gräsarter. Det finns även 
förvildade trädgårdsväxter. I några områden finns det vitsippor .

A (se kartan på baksidan) är en pelarsal av tall i kontakt med en tall- och 
björkridå inne i bostadsområdet. Fågellivet är, trots sparsamt buskskikt, 
rikt med t.ex. gärdsmyg, svarthätta, lövsångare, entita och svartvit flug-
snappare. 

B är en vildvuxen lövskog med björk, tall och gran. Buskskiktet är starkt 
utvecklat med bl.a. rönn. Här finns t.ex. rödhake och svarthätta. 

C är en skog med grova högstammiga tallar, björk, ek, sälg och rönn. I den 
centrala delen finns en serie gamla strandvallar bildade under tidigare geo-
logiska perioder. Trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugnappare är 
några av fågelarterna. 
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I Sannaparken intill Högliden finns förutom tall, flera stora lövträd och en 
särpräglad stor lind. Det finns vattensalamander i dammen. 
Sannaparken fortsätter mot öster i en långsträckt mer vildvuxen träd-ridå. 
Trädgårdssångare, lövsångare och gulsparv är några fågelarter i den här 
grönskan. Gulsparv finns även i den intilliggande Sveaparken. Svarthätta 
och entita är andra fågelarter i området. Domherre är en annan.

I Djurgårdsparken, mellan Djurgårdsplatån och villabebyggelsen, finns en 
trädridå med tall, björk, ek, lönn och sälg. Större hackspett och rödstjärt 
syns här ibland. Skogsparken ner mot sjukhuset består av flera dungar med 
stora grova tallar. Här finns det t.ex. turkduva, trädgårds-sångare, lövsångare 
och svartvit flugsnappare.



Har du frågor kontakta gärna 

Kostchef  Görel Jernberg
gorel.jernberg@kristinehamn.se
0550-882 61

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00
kristinehamn.se
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