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JAPAN-VIP 2007 -07 -08, onsdag

1 Henrik Waldenström, guide på Strömma Turism och Sjöfart AB verksam även vid
Världsnaturfonden WWF som proj ektledare ör

som vi ska besöka idag.

visa landets unika natur fiafranEilstäterJnen vi har också en...

NdiorAlsgOsparl§, som heter Ekoparken och består av de kungliga parkerna
Djurgården-Haga-Ulriksdal och har en unik mix av natur- och kultur.

Besök: Vi kommer att se den södra delen av Ekoparken-vår nationalstadspark
som innehåller friluftsmuseet Skansen -som är ett Sverige i miniatyr-vi kommer
se vackra promenadmiljöer kring slottet Rosendal-fägelsjön Isbladskärret och vi
kommer att möta skiirgården vid Fj-äderholmarna, där vi äter lunch.

Ekoparken dr 27 km2 stor.
om ett historiskt landskap i växande stadsmiljö, värna om ett ('e<;-,.nsr-
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Turism&Sj at som har stor bredd inom både
upplevelser, sightseeing, transporter och fiällturism. Strömma är ett företag som kan
ge en total bredd med alla sina varumärken, ordnar allt, syr ihop kan ta

stora och små sällskap, kan ge minnen ftir livet i städer
har si/tt kärnområde i Stockholm, här finns störst

3 Världsarv; Alla länder har världsarv. Ett världsarv är en unik kultur- eller natur
miljö som vittnar om människans eller ordens historia. FN-organisationen TINESCO
upprätthåller en lista över vdrldsarv och. medlemslandet ska sörja ftir att världsarvet
bevaras ftir eftervärlden. När en miljö eller ett fenomen antagits som viirldsarv skall det
vara en angelägenhet ör hela miinskligheten, enHgf{f{E§€O. Det finns i dag (uli 2007)

- 851 världsarv, Japan har l3 världsarv och Sverige har 14 världsarv. Ni kommer att .t
"ff"rOnu 

varldsarvåt Drottningholm i kväll, Sveriies flörsiäffi19gl. w'"Ä»crt', 7 '' -t 
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Värden; Sverige har liksom Japan nationalparker (28 i båda liinderna) som ska ;Å--'- I t4
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L Syftet; är att värna
.#
I(ulturarv, varna om
resurs for stadens eko

Ön som vi kommer

ett rikt djur- och växtliv värna om en oas ftir rekreation, vara
rena luften och producera s

till Kungliga var en men ar nu

L*t mest besökta parken i Sverige med ca 10 milj besökare varje år.

Detta beror pä att många besöksställen finns inbäddad i en vacker grön

trevligt for promenader och pic-nic och även naturupplevelser eftersom
park har så mycket natur bevarad och därmed ett rikt djur- och växtliv..
Här från Strandvägen, Stockholms exklusivaste gata, ser ni den skarpa

10

11

miljö - n6ya
denna ilu[_.

övergången mellan stenstaden till vänster och naturen/parken till höger, eftersom

Stockholm iir en sjöstad så är vatten inte ett hinder utan en tillgång, ser Iu
vatten och båtar.
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Forts, sid 2:
12 Nu åker vi över till Kungliga Djurgården som är en del av Ekoparken och denna ö

är fuIl av museer , restauranger, tivoli och andra besöksställen.
13 Ett av de mest berömda museerna rir Skansen och Vasamuset som ni såg igår, och

idag är det dags ftir Skansen, som är ett Sverige i miniatyr.
14 Här blir ni guidade av Takaku och bussen kommer att möta upp på ett annat ställe
15 T guidar på Skansen, möter bussen på Solliden. \6
16 Åter på bussen;Nu har ni sett Sverige i miniatyr, nu är det dags för lite mer
besöksställen på Södra Djurgården som kan inkluderas i en promenad.
17 Runt om bussen ser ni stora träd- ekar -. Dessa stora träd planterades ftjr flottans
behov av skeppsvirke, idag finns dessa träd bevarade för prydnader och promenader
enligt ett kungligt beslut.
18 Ekarna är också viktiga för den biologiska mångfalden,mängadjur t ex fäglar och Qwr',rt»
fiärilar är beroende av ekar gäma gamlaoch ihåliga som ger rum fiir bon. e|ft"ul å. 

",19 Idag skoter man ekarna omsorgsfultrt för att de ska leva ytterliggare nägrahuridra '
år, det innebär att man ibland måste hugga fritt från andra triin.
20 Ett ställe där många träd trivs är Rosendals trädgårdar, håir finns en underbar trädgård
och i stort sett alla Sveriges buskar och
butik for ekologiska varor, bröd m m.
2l Fakta trädgårdarna: se bilaga

trevligt kafd och en populär

22 Här intill ligger Rosendals Slott som byggdes åt kung Karl XIVe Johan som
hämtades från Frankrike och blev den första i en ny kunga-dynasti - Bernadotte.
23 Det är den familjen som fortfarande regerar Sverige, vår nuvarande kung heter Carl-
16e-Gustaf, drottningen heter Silvia och barnen Madeleine, Carl-Philip, och Victoria som
är kronprinsessa, d v s kommer att åwatronen. Sverige är monarki, mell regenten har
ingen politisk makt. Just nu har Sverige en alliansregering med 4 "borgerliga partier" som
regerar.
24 Rosendals Slott är ett sommarslott byggd 1823 i en speciell stil som kallas empiren i
Frankrike eller Karl-Johan stilen efter kung karl-Johan som regerade över både Sverige
och Norge som var i union i 100 år. di u-ttry k^Å"*Jol*t §{.*., , No'&-( , 0 Sb ,

25 parken kring slottet är byggd i engelsk stil, som kom med ostindiefararna från Kina,
utvecklades i England och spreds sen över Europa.
26En engelsk park efterliknar naturen men överraskar ibland med små lusthus och ibland
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u ska vi ta en (kort-lång) kring Isbladskärret som är en del av Ekoparken,

och Kungl Djurgården när naturen är mer närvarande. Här ordnar vi promenader med
gökotta som innebär att man upplever naturen på morgonen, gärna med lite naturstudier,e---

öftä fåglar.
28 Yi ska - p g a vddret - ta en kortare promenad och titta lite på hägrar och änder som ni
har i Japan, men lite andra arter.
29 Denna sjö, Isbladskärret rir en konstgjord sjö som skapats indirekt av kung Karl XIV
Johans kanalbygge.Denna kanal som öppnade en ny f?irdväg till Stockholm ftir det
mindre tonnaget.
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3OSjöns vattennivå kan regleras ftir fåglarnas bästa.totalt häckar i Ekoparken över 100
arter vilket dr 75Yoav det som finns i hela lanskapet kring Stockholm. Beror på den
omväxlande naturen, med skog, iing, sjö och hav.
31 Hägerkolonin består av ca 60 par som återkommer varje år i mars. De lever tätt ihop
så det är ofta lite bråk i kolonin som i vilket hyreshus som helst.

31 Hälsa; Det är bevisat att grönska, park-natur är viktigt för hälsan och ger ett bättre
klimat i i städer och renar luften. Därfcir har Ekoparken en stor funktion att fylla for
Stockholm, en grön stad är en hälsosam stad. Möten med en rik natur med djur och växter

t6n i en växande storstad.

A^r^wlr*k, l*r{tir",r,,1vy6yrn"
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31 Problemet är naturligtvis att staden växer och därmed tar gr<inska i anspråk och att
detta ger konflikter mellan värden som invånare och turister förehäder och mellan hur
staden ska växa.

32 Stockholm; anser många turister är en vacker stad, med välbevarade
arsringar/stadsdelar från medeltidens hus i Gamla stan, till moderna byggnader som
Globen-arenan, Stockholm är också staden på vaffnet (Beauty on water) med mycket
gr<inska;,kringflutet av vatten. Mitt syfte har varit att kunna ge er lite av det grtina
Stockholm i Ekoparken - världens örsta nationalstadspark.
34 Hoppas vistelsen har gett er en bild av Stockholms olika ansikten, även Stadens natur.
Tack fiir mig.

Extra; Fjäderholmarna, Stockholms ftirsta skärgårdsöar, känd for sina sjökrogar där
Skärgårdsborna stannade till for att itta, dncka, slåss med andra öbor på vägen in till stan
där man skulle sälja sina varor i staden, t ex anddun for täcken och kuddar.
Fjäderholmamahar också varit militärl område avstängt för allmänheten. Därfijr finns det
också ett rikt fågelliv som skyddats av militären, detta rika fågelliv finns kvar på övriga 3

öar; på denna hur.udö, där vi är nu, har KDF örvaltat sedan 1980-talet och är en populär
turistö med ca 200 000 besökare varje år, perfekt ör de som är på kort besök och inte
hinner ut till övriga 30 000 öar i Stockholms skärgård. Här finns restauranger och diverse
museer.
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