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vÄtxOuuEN TILL SKOGSSE MINARIU M .97.

Rationell skogsskötsel i världens
första nationalstadsp ark?

torsdag 20 november 1997

Nationalstadsparken Ekoparken i Stockholm är utsedd till riksintresse fÖr naturvård, kulturvård och

friluftsliv. Områdets kärna * de kungliga parkerna Djurgården-Haga-Ulriksdal. Under
"skogsseminarium'96" i Ulriksdal berördes knepiga avvägningar mellan olika intressen i Sveriges

mest besökta grönområde. Nu fortsätter vi att fördjupa analysen for att verkligen veta vad vi gÖr i

praktiken för att föra Ekoparkens natur- och kulturarv till framtiden. Skogsseminarium'97 vill konkret

visa skogens natur-, kultur- och friluftsvärden på Norra Diurgärden för att därefter granska mojliga

skydds- och förvaltn ingsformer.

Frågor som kommer att tas UPP är:
- vilka tidsperioder på Djurgården är lämplig att spegla i skogen?
- kan aktiv skogsskötsel bedrivas och i så fall var?
- hur löser vi föryngrings resp kontinuitetskravet?
- hur forstärker vi pedagogiken kring hur människor påverkar Norra Djurgården?
- vad be§der den kungliga dispositionsrätten för detta riksintresse?
- hur ska vi konkret skydda Norra Djurgården - naturreservat eller dispositionsrätt?

08.30
08.45-12.00
12.30-13.30
13 30-17.00
13.30-13.40
13.40-14.10
14.10-14.50

Program:
SAMLING på parkeringsplatsen vid Naturens Hus.
EXKURSION: Kort introduktion, därefter vandring kring St Skuggan, Norra Djurgården.
LUNCH: AssiDomäns huvudkontor, Pipers väg 2, Bergshamra.
SEMINARIUM: Assi Domän, Hörsalen
Öppningsanförande: "Mina visioner om rationell skogsskötsel", Biörn Sprängare, ståthållare
"Detta år skogens naturvärden på Nona Djurgården;, Anders Haglund, Ekologigruppen AB
"Markanvändningshistorik och biologiskt kulturarv på Nona Djurgården"
Janken Myrdal, prof och Clas Tollin, lektor, SLU Uppsala
Kaffe
'§kyddsform för Norra Djurgården - natuneservat eller dispositionsrått?"
Anders Bergquist, Slafens Naturvårdsvefu
Avslutande diskussion, moderator: Biöm Sprängare

Varmt välkommen önskar Kungl Diurgårdens Förualtning!

L
14.50-15.10
1 5.1 0-15.40

1 5.40-17.00

\

Harald von Knorring, slottsfogde

ANMÄLAN skickas SENAST 11 november till adress nedan:

Ja, tack. Jag kommer mer än gärna fältklädd med bra skor. Seminarieavgiften på 400 kr för exkursion, seminarium,

lunch, kaffe, material m m faktureras i efterhand. Det är önskvärt att deltagare deltar i HELA programmet!! lngen rabatt

för halvdagar.

Namn:..............
Företag/org:.....
Adress:..
Telefon:.

Postadress

KUNGL o;uncÅnorNs
rönvarrNtNc
Beckholmen
11521 STOCKHOLM

Gatuadress

Beckholmen

Telefon Fax

08-402 63 60 08-402 63 65

Postgiro

t8 40 84-2

Org.nummer

01 -802000-686


