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Förbundet för Ekoparken 1997-01-26
Samverkande organisätioner i Stor§tockholm

Värna-Yårda-Visa

Program för Ekoparken

Antaget av

Förbundet fiir Ekoparken är en sammanslutmng av ett trtiotal ideella föreningar som arbetar
for Ekoparken. Detta program syftar till att klargöra forbundets principer och målsättningar samt
aU lågga en grund för gemensamt agerande.

Detta program iir uppdelat i ett principprogram och ett handlingsprogram. Tanken iir att
principprogrammet skall stå sig en liingre tid och att handlingsprogammet fortlopande skall
kunna iindras.

Principprogram

Bakgrund

Från kungligjahpark till lagreglerad Ekopark

Arbetet med att för samtiden och efterviirlden bevara det unika landskapet fran Sodra Djurgården
med Fjrirderholmarna till Ulriksdal och Sörentorp har en lang tradition som fått sitt senaste och
tydligaste uttryck genom lagstadgat s§dd. Området innehåller en storartad engelsk park, som
söker sin hke i våirlden, en barockpark, en jaktpark och en folklustpark med vtirldens första
friluftsmuseum.

"Oerhört slående och imponerande iir helheten av vattenlandskap och skogar från Östersjön rakl genom
huludstaden med Lilla och Stora Viirtan, Stocksundsviken, Husarviken, Laduviken, Brurnsviken över
Hagaparken upp till Ulriksdal och Edsvikens väsha strand. Hiir möter ett kulturlandskap av oemotståndlig
skönhet och siirdeles rik flora och fatma.

Redan I 9 I 3 väcktes frågan om att dra upp griinser för en bevarad, oförstrird nafur på Djurgården i en
riksdagsmotion av Karl Starbäck. Idag iir denna fråga siirskilt akut. Det område, som återstod att viima
1963 var ca en tredjedel av den fria mmk, som farms 1913. Den fick dock ett s§dd då riksdagen och
Stockholms kommtrn godkiinde 1963 ars dispositionsplan för Djurgarden. Denna har rivits upp genom
påtrycl«ringar fran Stockholms politiker. Nu hotas Norra Djurgarden och Brunnsvikenområdet av stora
oxploateringsplaner, där Stockholms kommrm intar en farligt aningslös och pådrivande nyckelposition.
Overst på listan står en omfattande bebyggelse i dalgangen mellan Universitetet och Lappkiirrsberget. Den
bebyggelsen måste skrinläggas 6r alltid."

Så stod det i Upprop för Norca och Sodru Djurgården, Haga-Brunnsviken, UlriksdaUSorentorp
1991. Arbetet för att uppm,irksarnma och bevara detta område hade då inletts av
Ståthållareåmbetet och Viirldsnaturfonden. Motioner lades också i riksdagen.
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sedan dess har mycket hlint. Begreppet Ekoparken har m;rntats och FÖrbundet för Ekoparken

bildats. Det stöds idag av 4O-taTetföreningar med över 200.000 medlemmar. Stockholms stad

och Solna stad utarbetade på regeringens uppmaning ett ProgramfÖr planering av området

Ul ri ks dal-H a ga- B runnsv i ke n- Di u r gå rd en.

Trots framgångartai detta program stod det klart att det föreslagna s§ddet fÖr Ekoparken Yar

ofiillstiindigt - det kravdes vad vi da kallade en "lex Ekoparken"! I detta avseende blev vi 1995

bonhorda genom att naturresurslagen (NRL) tillfordes enparagraf av foljande lydelse.

3kap.7§NRL

Områclet (/lrikstlol-Hcrga-Bnmtt.vvil;en-)).lurgarclen tir en ntttiutalstaclsp«rk.

In<tnt en rtotionalslatl'spark Ittr n1' bebyggelse ach nya anlciggningtr kommo till stancl och ondra ttl-

gcirder vidtas endosl om det kon ,\ke utan inrdng i parklandskap oc'h naturtniliö och utan qlt det hi,vto-

ri,ska lantl,skapets nqtur- och kullurvcirtlen i övrigt skada,t.

Diirmed fick Ekoparken ett helhetss§dd. NRL är dock irrte en lag med egen råttsverkan och

sanktioner utan verkar via utdralagar. Paragrafen skall alltså ses som en riktningsgivare fÖr

behandlingen av byggloviirenden enligt plan- och bygglagen (PBL), beslut om naturreservat eller
nahrvårdsområde enligt natursvårdslagen etc. Mycket arbete återståLr således for att s§dda
området. Därtill kommer att området måste vårdas och utvecklas.

De ideella föremngama har fått sin ro11 i sammanhanget erktind genom ett regerrngsuttalande:

"Företrädare ftir de ideella foreningar m m som verkar inom nationalstadsparken bör beredas tillftille att

följa arbetet i liimplig utsträckrring"
(Jr Regeringsbeslut M95/311/7: Regeringens uppdrag till Liinsstyrelsen i Stockholms liin i fråga om

s§dd, förvalffring, vard och skötsel av Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården)

Manga foreningar som har intresse av och arbetar for Ekoparken har fdrenat sina krafter genom

attbllda Farbundet far Ekoparken. Medlemsföreningarna har tillsammans över 200.000

medlemmar.

Historiskt landskap

Med lagstiftningen for nationalstadsparken infordes begreppet historisl* landskap i svensk

lagstiftning. Detta begrepp står för ett vidgat synsätt jiimfÖrt med det traditionella svenska

kulturmiljöbegreppet. Liinsstyrelsen har påpekat i sin rapport (1996'.2) till regeringen angående

nationalstadsparkens skotsel att besl«irmingarnaav det historiska landskapets kultur- och

naturvåirden måste utvecklas. Exempel på frågeställnrngar ät

o Vilka kulturdimensioner finns knutna till området?

o Hur skall siirskilt de immateriella kulturdimensionema uppmiirksammas?

o Finns det konflikter mellan olika kulturviirden?

Döt tu uppenbart att det finns konflikter mellan olika kulturviilden. DärfÖr tiLr det våsentligf" att

söka finna värden som iir mer grundlaggande åin andra. Ekoparkens kulturvlirden x i allt
väsentligt sprungna ur landskapets osedvanliga kvaliteter. Landskapet och landskapsbilden blir
dzirmed det mest grundläggande kulturvtirdet. Andra kulturvtirden måste dåirfÖr underordna sig

detta viirde.

Begreppet historish landskap har en nyckelfi.rnktion i s§ddsparagrafen. Eftersom historish
landskap Eir ett nytt begrepp i den svenska lagstiftningen måste det noga analyseras, definieras

samt göras kiint och respekterat.

LTNESCO och Europarådet definierar historisW landskap (Heritage Landscape) på
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Srirskilda delar av ett landskap, formade i en kombination av människans och naturens arbete, vilka
illustrerar samhällsutvecklingen och samhiillsbildningar i tiden och nrmmet och som har uppnått socialt
erkiinda värden i olika territoriella nivåer beroende på traditioner, larnskap, avbildningar i litteriira eller
konstnärliga arbeten eller på grund av historiska hiindelser som har ägt rum diir.
(Ku ltu rmi lj övår d 5 / 199 4)

Begreppet historiskt landskap rir således vidare åin begreppet kulturmiljö som ryftar på

de spar av miinniskans anordningar för produktion och konsumtion som avlagrats över tid, betraktade som

helheter och sammanhang i landskapet. Kulturmiljön inbegriper även de icke avsedda effekter som hennes

verksamhet fått. Kulturmiljöbegreppet innefattar således miinniskans samspel med naturen. Kulturmiljöer
iir m a o historiska sammanhang i landskapet definierade utifrån miinniskan. (Kulturmi$övård 511994)

En avgörande skillnad mellan historiskt landskap och kulturmiljo zir att den senare iir materiellt
definierat och förutsätter fysiska spår i landskapet medan det historiska landskapet definieras
utifran både materiella och immateriella dimen3ioner. Ekoparken motsyarar dlirmed till fullo
definitionen av ett historiskt landskap. Områdets synliga skönhet i form av vegetation, djurliv,
topografi, byggnader och föremål kompletteras i nkt mått av konsthistoriska, litteriira, musik-
historiska, iddhistoriska, personhistoriska och andra irnrnateriella associationer. Dfftill iir det, i
omedelbar ntirhet av en stor stad, hemvist fiör åtskilliga kiinsliga djur- och viixtarter. Denna he1-

het gör Ekoparksområdet unikt och omistligt både som biotop och som en plats for mångsidiga
studier och rekreation.

Naturvärden

Inom Ekoparken finns en mångfald naturtypff som alla r)rynmff ett rikt våxt- och djurliv. Tack
vare det kungliga markirurehavet på Ulriksdal,Haga och Norra och Sodra Djurgården har olika
naturlyper bevarats till idag, såväl ekbackar, mörka barrskogar och våtrnarker som anlagda
parker av olika karakttir. Landskapet i Ekoparken iir till stor del ett kulturlandskap, men htir fims
ännu vild natur. Marken har sedan 1700-talet varit tillgiinglig flor allmiinheten som deir kunnat
söka rekreation i nrirheten av staden.

"Ekopmksområdet iir ett utomordentligt bra exempel på att även tätortsniira naturområden kan innehålla

mycket stora naturviirden. Hiir finns många hotade växt- och djurarter vars bevarande iir av intresse för
hela landet.

Ekoparksområdet utgör en del av ett större sammalhiingande grönstrak som sträcker sig in i staden. Detta

samband iir avgörande för ekoparksområdets artirmehåll men det har även stor tretydelse för na-

turkvalitöema i mindre naturområden och parker som ligger isolerade i stadslandskapet.

Utrniirkande för ekoparksområdet iir den stora utbredningen av ekdominerad ädellövskog. Områdets

ädellövskogar tillhör ett av Sveriges viirdefullaste bestand ftir bark- och vedlevande insekter. Området iir
en klassisk svamplokal med manga hotade arter som framförallt iir knutna till ek. Fynden av insel'ter och

svampar utgör t<raftflrlla indikatorer som visar på lang kontinuitet hos ädellövbestanden. Området iir
fortfarande tillräckligt stort frir att det skall finnas en stiindig tillgang till död lör'ved i olika
nedbrytningsstadier."

(w Naturvårdens intrcssen, Solna stad och Fritid Stockholn, 1992.)
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Ekoparkens naturviirden iir oskiljaktigt fcirenade med dess kulturvllrden. Marken har brukats av
miinniskan under fuhundranden och ffitt sin karaktrir av tingsbruk, åkerbruk och bete. Hiir finns
fomtida gravfalt som tecken på tidig bosättning.

Norra och Södra Djurgården kan betecknas Den kungliga jahparken. Många inslag, byggnader,
fångstanordningar, inhagnader mm vittnar om denna anvåindmng. Det kungliga intresset för de
stadsnära naturområdena har senare avsatt magnifika byggnader, som Ulriksdal, Haga och
Rosendals slott med tillhorande anlagdaparker. Vi har också en miingd r,rttnesbord om ett rikt
kulturliv, inspirerat av natllrens skönhet och behag. Djurgården som motiv och inspirationskalla
for Bellman lir viilkiint. Niirheten till kungafamiljen gav under 170O-talets senare och 1800-talets
forra halft upphov till privata bostållen som idag har synnerligen stort kulturhistoriskt viirde.
Omkring sekelskiftet 1900 uppläts mark for prinsvillorna och flera arkitekwillor på Södra
Djurgården samt för institutionsbyggnader ritade av tidens ledande arkitekter i eu btilte på Norra
Djurgarden, nu betecknat Vetenskapsstaden.
Bebyggelsemiljöerna inom området består i stor utstråckning av byggnader med stort konst-
ntirligt, arkitektoniskt eller historiskt vrirde. Vid tillkomsten av denna bebyggelse har som regel
omsorg ägnats åt bevarande av naflrrmarlg träd och vegetation samt åt byggnadernas arkitek-
toniska utformning. Bebyggelsemiljoema utgor, en viktig del av det samlade historiska landska-
pet i Ekoparken-Nationalstadsparken (Jfr prop 94195.3, s.33)

Bebyggelsemiljöer och parker av synnerligen stort kulturhistoriskt vrirde avses förklaras ftir
byggnadsminne enligt kulturminneslagen.

I Ekoparken utgör landskapet -föreningen av natur och kultur - det som motiverar stirskilda
krav på bevarande.

Principer

Vårt arbete med Ekoparken bygger till stor de1 på tre viktiga principer som slogs fasti Program

för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (So1na och Stockholms stad,

1ee3):

* Området skall viirnas som en unik kultur- och naturpark med till parken vcil anpassad be-
byggelse.

* Området skqll utvecklus med sikte på biologisk mångfald samtförfriluftsliv och rekreation i
en omfattning och i sådanqformer som inte skqdar områdets natur- och kulturvcirden på lång
sih.

* Området och dess omedelbara omgivningar skallförbåttras med avseende på trafikstomingar
o c h andra mi lj öpro b I em.

Det fanns många bra förslag i Programfor planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, bla att s§dda området i tre naturreservat och att kulturminnesmtuka hela miljoer.
Redan detta program resulterade i att bebyggelsen i dalgången mellan Universitetet och
Lappkarrsberget vid Bergiusvågen utgick. Trafikledema pekades ut som miljoproblem och
prograrnmet framhöll att trafikökningar utgör ett allvarligt hot mot natur- och kulturmiljön samt
att trafikens stömingar måste minskas.
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Handlingsprogrammet (se nedan) omfattar åtgtirder alltifran sådana som gäl1er akuta rnsatser till
åtgtirder som iir viktiga på lang sikt. Akut är attvärna området och de kvaliteter det har idag.

Men på längre sikt önskar vi givetvis utveckla dessa viirden för att bättre tatillvara dem. Det

innebiir i många fall att återståilla natur- och kulturmiljÖer. Samtidigt iir det viktigt att området

visas, så att så många stockholmare samt svenska och utlzindska turister som mojligt får upp

ögonen för dess skimrande kvaliteter, dock med ett krav på balans så att slitaget inte Ökar

Ekoparkens omfattning

Nationalstadsparken areella omfathring Överenssttimmer till stÖrre delen men inte helt med

Förbundets definition av Ekoparken. UtanfÖr nationalstadsparken finns områden vilka bÖr

s§ddas av safltma skäl som nuvarande parkområde. Sålunda bor Nationalstadsparken i fÖrsta

hand tillforas områden med tanke på deras del i det historiska landskapet, deras kulturmiljÖ och

deras betydelse som spridningsvåg.

Omland

Stockholms gröna kilar är vktigasom spridningsvågar till Ekoparken' Viktigast ier Jttrvafältet'

men även Liåingö och Nackareservatet har betydelse for Ekoparkens flora och fauna' Detta

måste beaktas i planerrngen.

Det ntira omlandet, buffertzonen, som omger parken måste planeras utifrån hiinrym till parken'

Det gäller såviil spridningsvägar som den visuella inverkan. Lagenom nationalstadsparken

uppmtirksammar buffertzonen.

Värna

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar till stÖrsta delen om att skapa så stora sammanhtingande biotoper att

arterna kan övÅrleva rnom dem. Storleken varierar beroende på vad slags art det giiller' Det iir

vidare nödvåindigt att se sambandet mellan artema' Utgangspunkten beträffande artema tir den

nationella hotlistan som Statens Naturvårdsverk sammanstiillt' Den giiller både växter' svampar

och djur. Det handlar också om att inom dessa biotoper skapa gynnsamma betingelser fÖr

arternas överlerrnad. Det gäller bl a att s§dda biotoperna mot miljOforstÖring i form av luft- och

vattenföroremngar, slitage, mm.

För att den biologiska mangfalden skall bevaras har fÖrst ett antal ktirnområden identifierats'

Men detta räcker inte. Ktimområden iir inte tilkäckligt stora fÖr att klara sig i lzingden' De måste

stå i förbindelse med varandra,vilket kräver spridningsområden som binder ihop karnområdena'

Utanfor karnområden måste det finnas buffirtzoner som mildrar miljÖfÖrstÖrande aktiviteters

inverkan på ktirnområdena.

Den biologiska mangfalden kan tillgodoses genom att man avsåtter naturreservat eller tilldelar

strategiska områden en annan form av s§dd. Målsättningen är att en rik flora och fauna skal1

finnas-på såval Sodra som Norra Djurgården. Vidare bor området Ulriksdal-Sorentorp-Tegel-

hagen ges stallning av ett sammanhtingande naturområde' FÖrbindelsen med Jzirvafaltet bor

säkerställas i form av ett naturrer"*uii lgelbäckens daleans fran Ulriksdal nomrt till Sabysjon

och Hansta. För att siikerställa spridnrngsvägama till och inom Ekoparken måste man s§dda

områden som kan utgöra ekologiska liinkar. I dessa områden fär kvarvarande ädellÖvskog rnte
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ytterligare decimeras. Alla tillftillen att återsttilla och biologiskt utveckla natur- och parkrnark
måste tillvaratas.

Åven om man söker begriinsa de for naturen negativa effektema av Ekoparkens anviindning för
friluftsliv och rekreation, så kommer troligen forrindringar att ske. Om biotoper på vissa platser
utarmas bör man i gengzild i andra områden påverka utvecklingen så att vi får en rikare natur.
Biotoper bor nyskapas, naturområden restaureras.

P ark- o c h kulturmi Ij ö e r

Kultnrmiljoer iir inte barabyggnader. Som redan framhållits tir landskapet en lika viktig del av
kulturmiljon.

Huvudsakligen åir det det äldre kulturarvet vi avser att väima. Detla har sin grund i önskan att
bevara hela miljOer så intakta som möjligt. Ett exempel iir den gustavianska parken Haga-
Brunnsviken. Men även t ex Vetenskapsstaden fran 190O-talets borjan och funkisstaden på

Grirdet och i Hjorthagen vill vi bevara.

Mötet mellan land och stad vid Norrtull-Roslagstull har siiregna kvaliteter som måste viimas.

Även beträffande kulturmiljön finns anledning att definiera ett slags kamormåden, koncen*a-
tioner och helheter av bebyggelse och landskapselement från vissa epoker, rrrefattande en rik
skatt av immateriella våirden. Istället for buffertzoner talar vi om betydelsen av en passande gron
inramning.lntrycket av kulturrniljön påverkas i hOg grad av dess omgivmng, av ljus, ljud och
lukt från trafikleder och andra störande anlaggningar, av stor och dominerande bebyggelse i dess
niirhet etc. Det åir diirfor bebyggelsen på Nacka strand tir så olycklig och dtirfor som vi sade nej
till Japan-skrapan vid Norrlull.

Vårda

Parker och natur

Det behövs planer för att vårda det gröna, olika planer for park och for nattrr. Ekoparken har och
skall ha stora inslag av ursprunglig och friu vtxande natur, som ej får omvandlas till park. Andra
delar skall vara park. Skotselplanerna skall ha en otvetydig ekologisk karaktiir både ifråga om
inriktning och arbetsmetoder.

Manga park- och naturområden behöver återstiillas. Detta kräver restaurerings- och ätertag-
ningsprogram. Naturvårdena skall ges en framskjuten ställning. I de historiska parkerna ar

historisk autenticitet det väsentliga. Med de historiska parkerna menas foljande områden: Ul-
riksdal, Haga, Tivoli, Bellevue, Norra och Sodra Djurgården.

Manga åtgtirder iir små, som att rensa stränder från vrak och skräp samt att restatrera gravmo-
nument. Andra kan innebiira stora insatser, som att åstadkomma en spridningskorridor som

sammanbinder Ulriksdals slottspark med Brunnsviken genom att överdäcka Bergshamraleden på

en sträcka av 500 m.

Striinder &ir skrotsten tippats bor iordningställas. Nedrasade kajer och strandskoningar bor
återståillas.

Återtagning av natur måste göras med htinsyn till befintlig pågående verksamhet som på ett
naturligt sätt passar i Ekoparken. Det gäller dagens kulturella yttringar i form av trädgårds-
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skotsel, båtsport, idrott, ridning mm. Hiir foreligger konflikter som kan kräva svåra awågningar
och stor omsorg om detaljerna. Att Ekoparken lever och utnyltlas av stockholmama är ett våsent-

ligt inslag i en kultur- och naturpark. Bollplaner och båtupplaggningsplatser bidrar i vissa fall till
livet i parken och bör då viirnas, förutsatt att de hålles i gott skick. Andra kan behova omprövas.

Byggnader

Flertalet byggnader vårdas viil. En del byggnader är dock stadda i forfall och behöver renoYeras.

För att vårdas kan vissa av dem behöva kompletteras. Men detta kan endast få gålla små

tillbyggnader, varvid stora krav på inpassning i naturen och anpassning tlll existerande byggtta-

der måste ställas. Inom området finns en rad mycket frila och störande byggnader. Dessa bör om

m«ijligt rivas eller åtminstone ersättas med andra, mer anpassade till Ekoparken.

Större kompletteringar inom Ekoparken måste begriinsas till områden som idag saknar direkt
värde som natur- eller kulturmiljö och som inte med fordel kan utvecklas till sådana områden.

Två områden kan accepteras for kompletteringsbebyggelse: Albano och Vlirtahamnen. Albano
måste bebyggas med största huinsyn till den visuella rnverkan på Haga-Brunnsviken. Husarviken
skall återges en grön inramning, vilket bara tillåter en begrånsad bebyggelse på Gasverkstomten,
givetvis med bevarande av åildre kulturhistoriskt våirdefi.rlla byggnader. Åven i Frihamen finns
kulturhistoriskt intressant bebyggelse som måste bevaras.

Tillfalliga utställningsbyggnader kan accepteras. Det tillhor också detta områdes kultur, att
htirbzirgera utställningar. Man måste dock kräva att tillfalliga byggnaders utforming och placerrng

anpassas så att de inte inverkar störande på kulturmiljön i Ekoparken.

Visa

Ekoparken är stockholmarnas främsta rekreationsområde. Den har stora pedagogiska viirden och

utgör dessutom en unlk turistattraktion såväl genom sina natur- och kultrirveirden som genom sin

egenskap av viirldens fdrsta nationalstadspark. Dzirfor rir det sjalvklart att Ekoparken skall vara

tillgainglig for allmtinheten.

Att låta så många som mojligt ä se och njuta av ett område som måste s§ddas mot slitage och

ingepp iir emellertid en intrikat uppgift. Den förutsätter att man kan finna en balans mellan

tillgiinglighet och det nödvåindiga skyddet mot forslitning. Besökare skall kunna röra sig fritt
rrom området både enskilt och i stora grupper på ett sått som tillgodoser såväl deras bekvlim-

lighet som parkens behov av vård och vtirn.

Det skall varalaLt attta sigtill Ekoparken. Området skall dtirför betjiinas av goda kollektiva
forbindelser, bra cykelvägar och gångvagar. Gang- och cykelforbindelserna till området måste

utvecklas. Ett sätt kan vara att an7äggabra vandrings-, cykel- och ridleder på ett såttt som smiilter

in i landskapet. Miljoanpassad båttrafik till området och mellan dess olika delar bÖr utvecklas.

Det medför attnyabryggor kan behova byggas. Därvid bör man i första hand sÖka och utnyttja
gamla brygglagen. Biltrafik och annan motordriven trafik måste dock kraftigt begriinsas pga av

de stömrngar som den ofrankomligen innebär. Men även kollektiva forbrndelser, gång- och

cykeltrafik måste anpassas till de l«av som Ekoparkens speciella karaktiir ställer. Sålunda måste

man noga tillse att exempelvis gang- och cykelstigar, bryggor och andra anlaggningar placeras

och utform4q. så att de inte strider mot kraven på en god kulturmiljo och naflrrvård.
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För att Ekoparkens viirden skall nå allmänheten - såvtil stockholmare som a.ndra invå,nare i landet
och utlåindska intresserade - krävs omfattande information.Informationen skall kännetecknas av
sakkunskap.

Handlingsprogram

Ekoparkens omfattning

Förbundet fiir Ekoparken anser att
r den gröna markens andel av Ekoparkens totalyta ej får minska utan skall snarare öka.

o Hjorthagen och Loudden (sedan oljehanteringen awecklats) bor på srlt rngå i Ekoparken.

Biologisk mångfald

Förbundet för Ekoparken anser att

. lagens förbud att bebygga parklandskap och naturmiljö samt att skada det historiska land-
skapets natur- och kulturveirden skall tolkas striltl.

r åtgtirder skall vidtas som ökar den biologiska mangfalden
o naturreservat skall bildas på Norra Djurgarden
o naturvärdena på Södra Djurgården måste såikerstiillas genom utnyttjande av ltimplig

lagstiftning
o Ulriksdai-Sörentorp-Tegelhagen bör ges sttillning av ett sammanhtingande naturområde
o forbindelsen med Jtirvaf;iltet bör säkerstållas genom inrattande av naturreservat
r parkema vid Stora och Lilla Frösunda skall bevaras
r kvarvarande ädellövskog och barrskog rnte får decimeras
o följande spridningsvågar måste siikerstiillas: Jiirvafältet-Ulriksdal (se ovan), Bergshamra-

Brunnsvikens norra strand, Bellevueparken-Kriiftriket, Tekniska Högskolan-Sofiahemmet-
Östermalms IP, Stor€ingsbotten-Giirdet-Tessinparken-Ladugårdsgiirde, Lilla Viirtan, Saltsjon
mellan Sodra Djurgården och Nacka.

o forbindelsen med Solna västerut skall förstiirkas
. förbindelsen mellan norra och södra Djurgården skall viimas genom forstiirkning av skogen

vid Hjorthagens södra del
o industnområdet i Storiingsbotten skall ayvecklas och ersättas med naturmark
o Ekoparken skall ges en grön inramning omedelbart våstff om Uppsalavägen

Park- och kulturmiljöer

Förbundet ftir Ekoparken anser att

o Norra Låinken inte kan accepteras i dess nuvarande utformning,
o Bellevueliinkens rntrång i Bellevueparken skall elimineras genom att leden forlaggs i eller

under Cedersdalsgatan,
o Frescatitunneln och tunnelmynningama vid Roslagstull skall utgå,
o Österleden med trafikplatsen vid Frihamnen och öwiga anordningar utgör ett så kraftigt

rrtrång i miljön att den inte skall byggas,
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. om Norra Liinken byggs så skall den avslutas med en trafikplats i Vtirtan i anslutmng till
Siljaterminalen,

o Bjömnäsvägen skall ståingas for genomfartstrafik
o Bergiusvägen skall göras avseviirt mindre
. inga nya OS-anläggrrngar av permanent eller tillfiillig karaktrir fä byggas i Na-

tionalstadsparken,
o Husarviken skall restaureras och ges en grön inramning,
. en eventuell exploaterrng av gasverksområdet måste vara småskalig med beaktande av att

industrihistoriska byggnader bevaras,
o de gamla gasklockorna och öwiga tegelbyggnader från gasepoken skall bevaras.
r området med tillfallig bebyggelse vid Tre vapen på Ladugårdsgiirde skall omvandlas till

grönyta för att vidga spridningskorridoren,
. Bergshamraleden skall stinkas ned och överdäckas
r Ulriksdal skall förenas med Brunnsviken
. bebyggelsen vid Jrirva Krog sedd fran Bnrnnsviken skall doljas eller tonas ned, bl.a. genom

trädplantering.
o Våstra Frösunda, området nrnt Ulriksdals idrottsplats, inte får bebyggas på sådant sätt att det

stör vyn från Brunnsviken.
o Ballongberget far inte bebyggas
o endast en måttfi.rll bebyggelse i Albano-området, som inte stör parklandskapet kring Haga-

Brlmnsviken, kan accepteras.
o Roslagstullsberget inte får ges högre eller mer framfådande bebyggelse zin idag
. begrärnsad komplettering av universitetet kan accepteras om det sker inom anvisat område

och om bebyggelsen iir anpassad som hus i park
o Solna S§way genom Ulriksdal inte fär byggas och att snabbsparvagen måste ges en

stråckning som inte inkraktar visuellt på det historiska parklandskapet.
o alla befintliga och ej utnl.ttlade byggrätter i och angrtinsande till området skall inventeras

Parker och natur

Förbundet ftir Ekoparken anser att

o skötselplaner snarast bör tas fram for alla delar av Ekoparken.
r övriga områden (utom tomtmark och trädgårdar) skall betraktas som nqturmark - med

betydande inslag av kultur
e restaurerrng av Tivoli skall genomforas och denhistoriskaparken återskapas
r Bellevueparken skall återskapas
r vissa historiska vården i Haga-parken,byggda på Pipers planer, skall återskapas
. Solna stads förslag till Norrtullsinfart - större grönområde kring Stallmästaregården samt

nedstintr<ning av Uppsalavägen vid Linvävartorpet - skall förverkligas
r Roslagsvägens och Lidingövägens stömingar och bam?ireffekt skall dtimpas genom en

*mjuk" utformnrng Utlys en arkitekttavling för omskapande av dessa vägarl
. en grön förbindelse mellan Karlberg och Haga på sikt skall återskapas, eventuellt via en grön

stadsdel ovanpå Norra station
r naturmark vid Fisksjoring skall återstallas
. norra Bnrnnsviken behöver förskönas genom landskapsgestaltande insatser, som syftar till att

förstiirka dess gröna inramnrng
o den öppna parkeringen framfor SAS-kontoret tas bort (t.ex. genom atr grävaned den)
o Hagakullen har blivit en vrktig producent för biologisk mangfald och att den bor fredas från

olika olika storstilade gestaltningsförsök
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Byggnader

Visa

Förbundet fiir EkoParken anser att

o ett flertal hus och kulturmiljÖer måste ges s§dd och skotselforeskrifter samt rustas upp'

o högspiinningsledningen genomNo*' Dj;;ä;;n och Bergshamra måste grävas ned eller

rjJfodnggui helst på hela sträckan genom Ekoparken'

L

f

Förbundet fiir EkoParken anser att
o anläggningar inom området skall ha Öppen karakttir så att de ej behover sptiffas av

. en gångbro över Ålkistan skall byggas

o ett sammanhiingande system av cykel- och gångvägar genom hela Ekoparken bör komma till

- Bt op*t 
"tts 

cykelled respektive vandringsled

r Roslagsbanans gamla b'o o'er Stocksundet skall bevaras som cykel- och gångbro

o Ekoparken skall göras ktind via alla llimpliga medier' såsom trycksaker' video och Intemet

o Ekoparken skall presenteras for besÖkare av kultw- och naturvetenskapligt sakkunniga guider

r information om Bf.op*ft"" skall tillhandahållas inte bara på svenska utan också på intema-

tionellt gängbaraspråk (såsom eng"t'La' ta"ska och tyska)' viktiga turistspråk (t ex ja-

panska) och på stÖrre invandrarspråk

o informationss§ltar med karta och text om Ekoparkens unika natur- och kulturvtirden ska

sättas upp vid de stÖrre gånginfartsvägarna till parken

r Naturens Hus skall 
'-rtgÖ; 

Jtt centrum for guidning' utbildning och rnformation om Ekopar-

ken.
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