
90-03-22

Att: Christer Lignell
Kungliga Djurgårdens förvaltning
Kungliga slottet
111 30 Stockholm

Ja, nu är våren här och det är full farl med alla exkursioner, studiecirklar,
föredrag m m - det mesta på Djurgårdsmark.

Det har blivit så pass mycket naturaktiviteter för min del nu så att jag tvingas
att fatta beslut om ett vägval. Jag har där1ör bestämt mig för att ta tjänstledigt i

höst fr o m 90-08-01 (ej officiellt ännu) och satsa på något nytt inom
natursektorn som trots allt ligger mig varmare om hjärtat än byggnader och
deras skötsel.

Jag kommer alltså att fungera som egen konsult inom något vi skulle kunna
kal la natu ri nfo rmatio n/pedagogik.

Jag håller just nu på att pussla ihop mina aktiviteter i höst och
undrar därför om Djurgårdsförvaltningen behöver mina tjänster.Jag kan tänka
mig ett antal projekt som kanske kunde vara intressanta att sätta i verket med
undeftecknad som gärningsman.
1 Djurgårdsguidningar
Norra Djurgården är ganska glest utnyttjad, södra är tidvis överbefolkad av
soldyrkare, joggare m fl. Djurgården borde presenteras för seriöst natur- och
kulturintresserade i form
av föreläsningar och exkursioner. Särskilt borde Norra Djurgården
presenteras bättre. Naturens Hus är förstås ett lämpligt ställe
att ha som centrum för dessa aktiviteter.

Jag skulle kunna planera och arrangera dylika program samt guida inom
mina bitar.

2 Framställning av trycksaker
En serie foldrar borde tas fram som rör fåglar/övriga djur, växter,.
byggnader/historia, Fjäderholmarna etc.

Artlistor där folk själva skulle kryssa för vad de sett och sen gärna lämna in pa
Naturens Hus för att bidra till den samlade informationen

Jag jobbar gärna med olika typer av informationsuppdrag såsom video,
utställningar, multimedia, div skrifter och infoblad.

3 Viltvatten
Viltvattnen behöver ständig tillsyn, det gäller såväl Solfångar-dammen,
Laduviken, Lappkärret och lsbladskärret. Vidare borde man blåsa liv i

Fisksjöäng och där skapa ett viltvatten till. Bra att ha när de andra vattnen
måste "vila sig".
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Beträffande Fjäderholmarna sä tycker jag att .... En informationsskylt bör vara lika stor som vid lsbladskärret och placeras
ihop med en ev. tubkikare.

. Skylten bör kombineras med en folder, precis som vid lsblad.

' Arturvalet bör vara; knölsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand,
gräsand, skedand, vigg, knipa, storskrak, strandskata, drillsnäppa, skrattmås,
fiskmås, silltrut, gråtrut, fisktärna, näktergal och kanske någon mer tätting.

. En specialskiss bör visa var på Ängsholmen, Libefias och Rövarns holme
som fåglarna huvudsakligen häckar.

. På sikt bör en artstation som i Naturens Hus finnas här, specialpreparerad
om fåglarna på Djurgården i allmänhet och Fjäderholmarna i synnerhet.. Samma textomfång som vid lsblad men gärna foton istället för teckningar.

För övrigt undrar iag...
om man inte kan bilda en naturklubb/fågelklubb på Djurgården. Detta är ju
angeläget nu när hoten mot Djurgårdsmarken förstärks. Den skulle t ex kunna
hela Kungliga Djurgårdens natursällskap o dyl, Helst så skulle Kungen vara
beskyddare och hedersmedlem.

Sällskapet skulle:
- värna om Djurgården för kommande generationer,
- fortlöpande kartlägga och dokumentera naturvärden,
- med olika evenemang popularisera Djurgården hos seriöst naturfolk.
Det vore trevligt med ett sammanträde för att konkretisera lite planerl

Med vänlig hälsning,

Henrik Waldenström
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