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Välkommen till Ekoparksn

Sveriges första nationalstadspark
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f kOpafkgn -en unik natur-och kulturmiljö mitt i huvudstaden.

Världens första nationalstadspark

äl Den sträcker sig från Fjäderholmarna, Skeppsholmen och Djurgården genom

Lill-Jansskogen, Hagaparken och Frescati upp till Ulriksdal och Sörentorp.

ä. Parken speglar kungarnas intressen; från Johan lll:s hetsjakter med lejon och Karl

Xl:s hjortuppfödning till Gustav lll:s förkärlek för italienska och engelska parker.

ä\ De kungliga slotten Rosendal, Haga och Ulriksdal ligger i parken.

+\ Militärhistoria och arbetarrörelsens 1 majtåg har Gärdet, Ladugårdsgärde, som

hemvist.

ä Många museer och friluftsanläggningar ligger i parken.

+\ Ett hundratal fågelarter häckar i Ekoparken.

äf. Atta olika arter fladdermöss bor i parken.

* Där finns Europas största bestånd av grova ekar med mängder av sällsynta insekter

* Redan 1913 uppmärksammades området genom en motion i riksdagen av Karl

Starbäck som "ville värna om den oförstörda naturen". Den oförstörda naturen var

då minst dubbelt så stor som idag.

Förbundet för Ekoparken

Värna Vårda Visa ar ftirbundets riktmär-
ken. De innebär att Ekoparkens natur-

och kulturmiljoer skall restaureras,

vårdas och utvecklas i samklang med

deras historiska och estetiska värden.

Förbundet anser att parken skall utvid-
gas med områden som tidigare horde till
Djurgården. Att visa parken och väcka

opinion om parkens exceptionella vär-

den är en viktig uppgift för förbundet.

Förbundet för Ekoparken, FFE, bil-
dades 1991 som en paraplyorganisation

med ca 50 medverkande föreningar, alla

med aktiviteter eller intressen i parken.

Förbundet bildades för att motverka de

stora exploateringshot som fanns och

fortfarande finns mot områdets natur
och kulturvärden.

Efter ett intensivt arbete av förbundet

och andra miljöorganisationer stiftades

1995 en ny lag, med direkt hänvisning

till Ekoparken, genom ett tillägg i Natur-
resurslagen:



Djurgården - jaktparken och
Haga - den engelska parken

Norra och Södra Djurgården var under
medeltiden i klostrens ägo. Under Gustaf

Vasa blev de kornbod åt hovet med tre
kungsladugårdar.

Sonen lohan III ville vara renässans-

furste och inrätta en jaktpark. Där jagades

inplanterade hjortar men även björn och

varg. Ett stängsel omgärdade nuvarande

Norra Djurgården, LilUansskogen och

Frescatiområdet. Fram till mitten av L700-

talet var det kungligt jaktområde. Natur-

intresse och friluftsliv tog sedan över.

Grindarna med vaktstugor utveckla-

des efterhand till värdshus och namnet

Blå Porten minner om tiden. Gustav III
var mer intresserad av det då jungfruliga

Haga och omdanade det med Carl Mag-

nus Pipers hjalp till ett engelskt park-

landskap med aha-upplevelser i form
av exotiska paviljonger. Landhojningen

gjorde efterhand att det inte gick att

komma in i Brunnsviken vattenvägen.

Karl XV lät därför spränga vid Ålkistan,
vilket innebar att vattenytan i Brunns-

viken sänktes med 1,25 m. Vi får nu

tänka oss hur det såg ut när strandlinjen
gick uppe vid Hagapaviljongen och Bell-

man besjöng ett landskap av holmar och

kanaler.

Södra Djurgården har haft forsvars-

och tullfunktion : Skansenberget, Block-

husudden och Sjotullen. Svenska Flottan

dominerade stora områden på 1600-talet,

bl. a. Galärvarvet, nu området runt
Vasamuseet. Från 1700-talet och framåt

blev Södra Djurgården en nöjesplats.

Kungens gunstlingar fick bygga sina hus

där genom den alltjamt existerande dis-

positionsrätten för Södra och Norra
Djurgården. Många vackra villor minner
om de kungligas vänner.

Mycket av jordbruks- trädgårds- och

skogsutveckling har pågått inom parken

och avsatt spår som Rosendal, Experi-

nemtalfälten vid Frescati, Bergianska

och mängder av märkliga träd i Nobel-

parken dar Skogshogskolan en gång 1åg.

ä\

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken
-Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny be-

byggelse och nya anläggningar komma

till stånd och andra åtgärder vidtas

endast om det kan ske utan intrång i
parklandskap eller naturmiljö och utan

att det historiska landskapets natur-och
kulturvärden i övrigt skadas."

Lagstiftningen till trots har nya verk-

samheter och bebyggelse tillåtits i par-

ken och i dess omedelbara närhet. Bl. a.

nybebyggelse och stor expansion vid
Frösundavik norr om Haga. Bellevue-

Iänken och Norra länken planeras med

stora exploateringar liksom områden vid
Hjorthagen och Loudden. Små tillfalliga
etableringar blir tillsammans stora och

ofta permanenta. Buller och ljus tränger

in från vägar och anläggningar i gräns-

områdena.



Kontaktadresser
FönsuN»er rön E«openrpN

Stora Skuggans väg 30, 115 42 Stockholm, tel med svarare 15 76 ll
www.ekoparken.org ekopark@algonet.se postgiro 447 07 29-7

OnpröneNror Richard Murray, tel med svarare 652 1479, richard.murray@chel1o.se,

richard. murray@ statskontoret. se

vICE oRDFöRANDE ocH WEBBREDAKTön Bengt Rundquist, bengt@rundquist.nu

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR:

Anne Murray, Birgitta Bergquist, Ole Settergren, Claes Trygger, Anita Lalander,

Bitte Liberg, Benita Jansson, Christian Laine samt Henrik Waldenström,

henrik.waldenstrom@stromma.se, också ansvarig for Ekoparksfonden WWF,

Skeppsbron 22, Lll30 Stockholm tel 587 140 41 www.ekoparken.com. Ekoparksfonden

värnar-vårdar-visar Ekoparken i samverkan med Världsnaturfonden, Strömma Turism

& Sjöfart AB, Ståthållarambetet och samarbetar med Förbundet För Ekoparken. Eko-

parksfonden stöder olika projekt i parken.

MeoLsl,tsevcrn r-öR FöRENrNc,rn 600 KR ocH FöR ENSKIIDA rvrsur-ElrrvraR 100 rR

Besök Förbundets webbplats för löpande information om vad som händer i parken

wwlv.ekoparken.org

Föjande föreningar är medlemmar av Förbundet för lkoparken
. Albano båtklubb . Bergianska Trädgårdens Vänner . Bergshamra för alla . Bergshamra
koloniförening . Confidencen Rediviva . Djurgårdens Hembygdsforening. Djurgården -Lilla
Värtan miljöskyddsförening. Folkkulturcentrum . Friluftsfrämjandet, Stockholms distrikt-
förbund . Friluftsfrämjandet, Norra Järva . Friskis och Svettis . Fältbiologerna, Stockholm,
Uppland, Gotland . Föreningen Ekhagen . Föreningen Järva Folkets Park. Föreningen Natur
och Samhälle i Norden . Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider . Föreningen Stora

Skuggan . Haga-Brunnsvikens vänner . Haga båtklubb . Hembygdsföreningen å Norrmalm
. Hembygdsforeningen Östermalm . Hyresgästföreningen på Norrmalm . Hyresgästfören-
ingen på Östermalm. Naturskyddsföreningen i Sollentuna . Naturskyddsföreningen i Stock-

holms län . Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg. Norra Djurgårdens Vänner. Norra

Järva hembygdsforening . Picknick-klubben . Saltsjobadens Naturskyddsförening . Samfundet

St Erik. Segelsällskapet Brunnsviken . Segelsällskapet Vega . Stallmästargårdens båtsällskap
. Sofia hembygdsförening . Stiftelsen Rosendals Trädgård. Stockholms Fältrittklubb . Stock-

holms Ornitologiska förening . Stockholm Marathon . Stockholms Naturskyddsförening
. Stockholms Orienteringsförbund. Stockholms Vandrarförening. Svenska Turistföreningen,
Stockholmskretsen. Svenska Cykelsällskapet, Stockholmssektionen. Symbios. Södermalms-

parkernas Vänner . Ulriksdals Hembygdsförbund . Vårt Stockholm

2004


