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Med anledning av Er rapport "Ekoparken - en kritisk granskning", vill
Naturvårdsverket hiirmed kiargöra sin instiillning rill ide'n om Ekoparken i allmiinhet
och om frågan områdets framtida skydd och vård i synnerhet.

I rapporten tir naturvårdsverke-ts yttranden i iirendet refererade mycket kordattat och på
ett sådant sätt att det niirmast framstår som om verket avstyrker heta förslaget. Verkei
vill-diirför upprepa-vad som tidigare har framförts i yttrandet till riksdageni
jordbruksutskott (SNV dnr 222-2832-91 Ns) inklusive bilagorna tiil dJtta ytrrande.

. Verket instämmer i kravet att området undantas från nybebyggelse eller annan fysisk
exploatering. Ytterligare exploatering av grönområdena i Eköparksområdet kan inte
accepteras.

. Områdets mycket höga viifden för naturvården, f'riluftslivet octrkuiturminnesvården
bör tillvaratas genom en kombination av åtgiirder diir skydd med stod av
naturvårdslagen (naturreservat eller naturvårdsområde) bör ske för de delområden som
har siirskilt höga viirden. Vissa delområden och viirden rryggas lämpligast genom
kulturminneslagens skyddsformer. T ex Hagaparken omfaiås redan av
byggnadsminnesbestiimmelser. Andra delar av området, liksom tillgängligheten rill
området och mellan olika delområden, bör tryggas inom ramen f<ir komrnunernas
fysiska planering.

. Naturvårdsverket har avstyrkt framstiillan om att bilda en nationalpark av
Ekoparken.Ver§t anser inte atr ornråder uppfyller de kriterier som gäller för nya
nationalparker. Som framgått ovan fyller dock stora delar av områdät mycket vZil
kri terierna för naturreservat el ler n arurvård sområde.

. Slutligen brir upprepas att Naturvårdsverket i öwigt tillstyrker syftet med
tillskapandet av en Ekopark. Verket tillstyrker i synnerhet vikten av atr
storstadsmänniskan ges möjligheter till naturupplevelser på niira håll.
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Kopia till:
Länsstyrelsen i Stockholms liin
Stockholms Stad
Solna kommun
Dagens Nyheter, att:Jan Falk
Svenska Dagbladet, att: Klas Tägil
Naturens Hus, Projekt Ekoparken, Stora Skuggan, 175 42 Stockholm
Internt
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