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Ekoparken
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intfll r:n storrlnd är rrrrik i rrirlrlcn.

I J r historisk synvinkel lun
\l Ekoparken uppdelas i två
delar: den kungliga jakparken
(Södra och Norra Djurgården)
och den gustavianska parken
(Haga-Brunns,vtken-Ulriksdal).

Di ri rga rrlr rr * .i a litpir rkc rr
Djurgården var på medeltiden ett
jordbrulalandskap, varihån slot-
tet ftck sina jordbrul«sprodukter.

Uwecklingen till kunglig jakt-
park skedde successivt frånJohan
II[s tid pdt 1580-talet och området
inhagnadcs på l&rl XI:s tid i slu-
tet av 1680-ulet. Fråmst jagade

man hjorai men åven varg och
bjorn.

Från mitten av 1700-talet
minsl«ade intresset fOrlakt för att
helt upphöra under tidigt 1800-
tal och Djurgården kom istallet
att utnyttjas sorn frilufts. och
reloeationsområde for stocl«holm-
arna. Mycket uck vare att marken
varit i kunglig ågo har vegera-
tionen och landskapets lantliga

IGrl Xl:sfrs&arsagc

l«araktar bevarats i hurnrdsak
ofoandrad åtrrinstone frän
l@O-talet och in i vår tid.

i !t'rt {" , tl.l)ri,]', i;'{ii"'lq.;[ ixtt l,i,.ti i

I slutet av l700-talet borjade
Gustav III anlågga en landskaps-
park runt Brunnsviken.

Stilidealet var den engelska
parken. Den uunärks, till skillnad
från barockparken, av en respekt
for det autentiska landskapets
formspråk. Trådgårsarkitektens
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hamsm uppgrft blev att framhåva
de rackraste dragen i landskapet.
Byggnader i antik eller exotisk
stil placerades pä uwalda stållen.

Resulutet av dessa ideer kan
man framför allt se i Hagaparken.

De andra engelska parkerna är
Bellevue och Tivoli. Tillsammars
med kulturytningar såsom musik,
teater, opera och dans vid bl a
Confidencen, Ulriksdals slotts-
teater, våvdes under denna tid
Haga-Brunnsviken-Ulrilsdal
samman till en mångfasseterad

enhet - den Gustaviarrska parken.
Samtidigt skapades Bergianska

trådgården av Linnälårjungen
PeterJonas Bergius. Den flyttades
till Brunnsviken på 1800-talet.
I-andskapet kring Brunnsviken
har i stort sett bevaräts sedan
Gustav III:s dagar.

De skogpbeklådda strånderna
och den i huvudsak obrutna hori-
sonten är viktig for helhetsupp
levelsen och ger omrädet en lant-
lig karaktar.

I., r ti l r li"l ;* r.it' l r

Kulnrrvärdena inom Ekoparken är
mycket stora. Byggnader och kul-
turlandskap speglar Stockholms
och Sveriges utveckling under
olika epoker sedan 1600-talet.

Byggnadsminnen linns i stor
mängd; över 250 byggnader är av

byggnadsminnesklass. Det råcker
att nämna Haga slott, Ulriksdal,
Karl XI:s fiskarstuga för att man
skall inse områdets betydelse.

Det mest grundlaggande kultur-
värdet ligger dock i landskapets

betydande omfattning, landskaps-

bilden och närheten till staden.

"', ,,f i : r I \, ii t"t.tr, ål

Larldskapets omväxlande karak-
tår med skogsområden av olika
slag, ångsmarker, sjöar, ädellöv-
skog med gamla ekar och park-
liknande områden är grunden för
de upplevelser och den rekrea-
tion man kan få i området.

Ekoparken har en ovanligt
stor biologisk mångfald. Bland
djur- och växtarterna finns ett
flertal som år utrotningshotade,
sållsynta eller hänsynskrävande.

Ekskogen på noua Djurgården är
en av Sveriges största och år unik,
bl a genom sin långa havd (regel-

bunden slåtter eller bete).
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Hår finns llera vedlevande insek-
ter, som år beroende av död ved i
olika sudier av nedbrytning, bl a
snedflec§ralrtnal, getinglik glas.

vinge och bredbandad ekbark-
bockvilt€ endast arkanda från
några platser till i norra Europa.

lkttugg;lo

Bland hotade växter kan nåmnas
spetsfingerört, några sållsynta
svampar och bland fiskarna grön-
ling, som i lgelbacken vid Ulriks-
dal har ett av sina få tillhåll i
Sverige.

Området hyser också ett rikt
fågelliv, med flera mindre vanliga
arter som snatterand, duvhök,
berguv och mindre hackspett.
Genom åren har ca 250 fågel-
larter påtraffats och ett hundra-
tal håckar i området. Stammarna
av kattuggla, silltrut, skogsduva,

större hackspett, grönsångare och
stenknäck är ovanligt stora.

Fladdermöss finns det också
gott om i parken och så mycket
som åtta arter har noterats.

'11'..' .)r,i ur'Xt [+lll
I januari 1995 blev Ekoparken
landets första nationalstadspark
efter ett intensivt arbete bl a av

fl era milj öorganisationer.
Den nya skyddsformen kom

till genom en ändring i naturre-
surslagen som lyder: "Området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården år en nationalsuds-
park. trnom en nationalsudspark
får ny bebyggelse och nya anlagg-
ningar komma till-stånd och andra
åtgarder vidtas endast om det kan
ske utan intrång i parklandskap
eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapes natur- och
kulturvarden i öwigt skadas".

lagers värde när det gäller att
stoppa stora exploateringspro-
jekt år dock ännu oprövad.

På grund av områdets centrala
lage har det lange varit utsatt för
starka exploateringsintressen.

l9I3 motionerade l(arl Starback

i riksdagen om att dra upp grån-
ser för Djurgårdsmarken "för att
vårna den oförstörda naturen".

I dag har mer ån en tredjedel
av marken bebyggts: Gårdet,
Värtahamnen, Universitetet,
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Kgl Tekniska Högskolan, Berg§- byggnadsplaner for t<gl Tekniska
hemra och SAS huvudkontor Högskolan och univerrsitetet,
m m. Flera stora veger har dess- t ex Flaikcentnrm. Dessutom
utom tillkommit. dyker det hela tHen upp nyr

De största hotcn i&g är traftk- planer, som hotar Ekoparken,
lederna i Dennispaketet, bl a Detbehövs dlrfor en ståndig
Österledcn och Norra *en,ut.-dt*, för att rärna området.

. ','', l',, ,..,

lsblailshturut sfua AnryMn.
Bra fågellokal, sårskilt vår och
höst. Buss 69 till hpl Prinsessan
Ingeborgp våg.

Naaueus Hus, §tora Sktrggan,
tlovaDfifrgffill. Program for all-
manheten sö 1l-16, tel0&16 70 30.

Omvåxlande natur i omgivning-
arna.OUniversitetet.

I rl ;': r" '-

U. Björkhem (red): Ulrirhsilnl
tntila'350 dr. Carlsson Bokforlag.
Utkommer i juni -95.

G. Brusewiu, H. Ekman:
DJutgtuilrrt Fr&r kwrglig jaht-
nnh till S,o*ho!ilrs mnpr*.
Wahlström & Widstrand.
Utkommer i okt. -95

C^afl Elilrts ateliAaasrllurn"
Bellevueparken intill Roslagstull.
Öppet juni-aug, ti-sö kl 12-16,
visning varje hel tirnme, (på

engelska lö 13.30). Öwiga året,
lö-sö, samma tider. Buss 40,46.

Befiiarltshn trådgårilalu
Vetenskapsakademiens botaniska
trädgård samt växthus med
tropiska våxter. @ Universitetet.

B. Edlund: Ilag*Btuwtsvihen
Utgiven av Haga-Brunnsvikens
Vånner, Box 23 221, lCI+ 35
Stockholm.

B. Hasselblad : D:1uu"yåilsaffiil-
rtagar. Finns hos Bokhandeln.

UhMLKulnr- och nattrmiljo. nryrya[|ur. Iandsl«apspork i
Slott och hansk barockpark frin engdql« stil med historidce

I600-talet. nikt fEge[iv och ftn byggnadcr' Buss 52' 69' 515'

flora i nårheten. Slottet år öppet Mfuq från Stromkajen
for allmanheten ti*ö 12-16 dU Uldlsd.l och runt Brunns-
(sommartid), lo-sö 13-16 (vår viken ordnas den gröna årstiden.
och host).OBergehamra och buss Upplysningar. Stockholm
54O till Ulriksdals rdrdshus. Sightseeing, tel0&24 04 70.
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Förbundet for Ekoparken bilda-
des 1991 av ett antal föreningar,
verksamma inom området. Syftet
är att slå vakt om Ekoparken. F n
ingår ca 40 föreningar. Förbundets
styrelse uppvaktar regelbundet
politiker och andra beslutsfattare,
utger Bladet Jrän Ehoparhen,

skriver remissvar och informerar
medlemsföreningarna.

Förbundet ordnar också arr-
angemang och seminarier om
Ekoparken, för att påverka och
fasta allmänhetens uppmärksam-
het på Ekoparken.

Förbundet samarbetar med
Projekt Ekoparken WWF.

Under mottot \tdrna, yårda,

visa sammanfattas de mål som
Förbundet for Ekoparken och
Projekt Ekoparken WWF har for

Medlernsföreningar: Beller,.ueförbundet, Bergianska Trädgårdens vänner, Confidencen
Rediwiva Vänförening, Djurgårdens Hembygdsforening, Djurgården-Lilla Värran rniljö-
skyddsförening, Friluftsfrämjandet i Stockholm, Friskis och Sveftis, Fähbiologerna i
Stockholm, Föreningen Ekhagen, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen
Stora Skuggan, Föreningen Ävenryrama. Föreningen östemalrn. Haga-Brunnswikens Vämer.
Hembygdsföreningen å Norrmalm, Hpesgästföreningen på Norrrnalm, Hlresgästföre-
ningen på Östermalm, Koloniföreningen Bergshamra, Naturens Hus, Norra Djurgårdens
Vänner, Naturskyddsforeningen i Solna-Sundbyberg, Saltsjöbygdens Naturskyddsföre-
ning, Segelsållskapet Brunnsviken, SegelsäIlskapet Vega, Samfunder S:t Erik, Sofia Hem-
bygdsforening, Stiftelsen Rosendals Trädgårdar, Stockholm mararhon, Stocktrolms Fält-
rittklubb, Stockholms lans Hernbygdsförbund, Stockholms Naturskyddsforening,
Stockholms orienteringsförbund, Stockholms Ornitologiska Förening, Stockholmsama-
kretsen av Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsama-
törer-na, Stockholms Vandrarförening, Sundbybergs Hembygdsforening, Svenska Cykel-
såIlskapets Stockhoknssektion, Symbios, Söderrnalmsparkernas Vänner, Ulriksdals
hembygdsforening, Vårt Stockhohn. Förbundet sröds av SrårhåIlarämbeter.

FÖRBUNDET FÖR

PARKEN Box 50007, 104 05 Stockholm

området. Värna innebär att för-
söka hindra ytterligare exploate-
ring. Med yärda avses att upp-
rusta, restaurera och utveckla
byggnader, parker och naturom-
råden. Visa är att göra området
tillgängligt och på olika sätt på-
visa dess kvaiiteter för en bred
allmänhet. I detta innefattas en
hansynsfullt u tformad turism.

Medlemsavgiften för föreningar
år 500 kr/år.

Även individuella stödmedlem-
mar dr välkomna. Medlemsav-
giften är 100 kr/år och man får då
3-4 nr/är av BladetJrånEkoparhen.
Pg447 07 29-7.

Kontaktpersoner:
Richard Murray tel 652 14 79
Peter Schantz tel 33 50 3l
Marianne Lundberg tel 85 14 6l
Anne l*lurray tel 660 26 82
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