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pro blemet
Skansen anser sig inte ha råd att bygga ett nytt elefanthus som
Iantbruksstyrelsen kräver. Skansens styrelse med Eva Nordenson och
landshövding Sandgren i spetsen har fått kritik för att elefanterna därmed
tvingas lämna Stockholm. Detta innebär sannolikt att de får det sämre
eftersom de olika förslagen innebär att elefanterna splittras och att
åtminstone ena kanske båda elefanterna tappar kontakt med sin vårdare.

lösningar
Jag vill härmed utrycka mitt intresse för att ge Skansens elefanter en
fristad i EKOPARKEN på Norra Djurgården i Stockholm.

Här skulle elefanterna kunna få den bästa platsen i hela europa enligt
elefantskötaren Dan Köhl som får elefanterna om han hittar en fristad.

Vi arbetar för närvarande med Ståthållarämbetet/Djurgårds-förvaltningen
på att få mark reserverad för detta ändamå|, och underhandskontakter har
tagits som ger vissa utsikter.

Vi ser dels att elefanterna lika gärna kan trivas på Norra Djurgården liksom
på Skansen. Här finns tillräckligt stora ytor för elefanthus och hägn att
tillgå. Elefanterna kommer att kunna fungera som landskaps-vårdare i och
med att de kan ta tillvara gräs som nu tas med dyra maskinella metoder
samt att de kan bidra till att hålla öppet vissa våtmarker som f n står
under restaurering i och med att de äter färsk vass. För Naturens Hus
verksamhet kommer elefanterna att bli en viktig pedagogisk budbärare för
bron mellan närnaturen och de globala miljöproblemen.

detaljer-elefanthus
Elefanterna - Shiva och Nika - första nya hem blir i en av Bobergs
tegelgasklockor vid Husarviken. Här blir de till att börja med inte publika.
Gasklockan och ett utrymme för en paddock hyrs för en symbolisk summa (ex
100-500 krlär) för ett korttidskontrakt 1992-95, som kan förlängas eller
så byggs ett nytt hus i eller vid någon av skjulen vid Fisksjöäng på andra
sidan Husarviken. Här kommer i såfall en stor lagerlokal eller ett nytt hus
bli deras nya hem, inflyttningsklart 1995 eller sommaren 1992 om
gasklockorna inte fungerar. I det senare fallet måste någon av nuvarande
hyresgäster lämna sitt och få en ersättningslokal eller kontant ersättning. I

det fall gasklockan fungerar måste tillstånd förutom av djurskyddsinspektör
även inhämtas av riksantikvarieämbetet beträffande att påverka innandömet
och att ev vidga ingången så att elefanterna kan tåga in. Gifthalten i jorden
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måste beaktas. En bro över Husar-viken bör byggas i inre delen (för att ej
störa båtklubben) och för att minimera elefanternas kontakt med biltrafik.
Bron måste ha en port så att inte obehöriga tränger in på gasverksområdet.
Elefanthus + närområde bör ha en lämplig försäkring eller ett försäkrings-
bolag som sponsrar med pengar eller tar alla risker.

d et alje r-e lef ant bete
Elefanterna ska få det bättre än på Skansen bl a genom att de ska kunna
röra sig fritt över stora ytor. Följande ytor bör upplåtas för elefanterna

1) Lillsjön ska elefanterna vårda genom att äta upp och trampa ner vass och
annan oönskad växtlighet. Detta kan även temporärt gälla andra viltvatten i

Ekoparken såsom lsbladskärret, Lappkärret, Solfångardammen. Flyttbart
elstängsel behövs.

2) Alkärret vid Lilla Värtans strand 100m ost bör elefanterna ha som
badplats och i samband med det ta bort vassen för gott så att en strandäng
kan uppstå. Hästmarkerna intill kan elefanterna använda tillsammans med
ryttarna - dock bör givetvis ev konflikter förebyggas.

3) Ladugårdsgärde är mycket lämpligt som temporärt bete.
risk för vandaler som provocerar elefanterna. Herde behövs

Här finns kanske
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4) Laduvikens västra del bör etableras som fast hägn under tiden maj-
oktober. Denna del kan elefanterna få röja utan att det gör något. Laduviken
är en misslyckad restaurering för fågellivet. Elefanterna kommer
antagligen att skapa bättre förutsättningar genom att ta bort en del vass
och hålla marken gyttjig. Även delar av kanalsystemet bör kunna ingå och
blir då bra badplatser. En ramp/torn bör byggas i nordöstra hörnet som gör
att besökare bekvämt kan se elefanterna utan att behöva beträda hägnet.
Den som inte vill se elefanterna slipper det genom att. det grova stängslet
byggs upp innanför en skogsridå av främst al + björk. Aven från det
närbelägna fiskartorpstornet kommer man att kunna se elefanterna.
Guidningar och information sker här i samarbete mellan Naturens hus och
Dan Köhl.

5) Oxbacken + Brobacken är ett område vid Fisksjöäng som skulle kunna
fungera som hägn. Problemet här är att skogen i det här området är
skyddsvärd och det är inte bra om elefanten t ex knuffar omkull viktiga
hålträd. Denna risk är obefintlig i Laduviken. Fördelen är att skogspartiet
Iigger så nära Fisksjöäng.
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kostnader - sponsorer
Sponsorer behövs för följande:
- upplåta tomtmark eller befintliga hus till symbolisk summa
- elefanthusinstallationer, obligatoriska, lyse, värmegolv etc
- elefanthusinstallationer, extra typ regnskogsinredning med fåglar
- upplåta mark för bete och ev landskapspåverkan
- stängsel, kraftigt för permanent hägn
- stängsel, el för temporärt hägn
- födotillskott, främst hö (kanske gemensamt med Kungens får)
- informationsmaterial, videof ilm, broschyrer, tavlor etc
- försäkringar, som gör att alla grannar känner sig trygga.

af f ärsverksam het
För den löpande driften krävs ett koncept som bygger på följande uppgifter
som elefanterna kan bidra med:

- landskapsvård (för att skapa biologisk mångfald och ersätta maskiner)
- naturpedagogik (en bra ingång för en ekologisk historia)
- riddjur/dragare för allmänhet, konferensgäster, statsbesök
- visuell varelse (spännande att titta på)
- artist (visar konster)
- ger allmänt en attraktion till Norra Djurgården, vilket gynnar alla
affärsidkare i området.

Vem gör vad?
HW försöker
- ordna betesmarker + mark för fast hägn på Djurgården,
- ordna kontakter med Stockholm Energi,
- ordna kontakter med Djurgårdsförvaltningen,
- hjälpa till med id6arbete och vissa översiktliga planer,
- ordna ev tillstånd av Riksantikvarieämbetet att påverka gasverket
- fixa ett affärskoncept med elefanter i Naturens Hus verksamhet.
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Du gör restenll OK? Ärdet något mer? Vi hörs.
Detta får duga som id6PM så länge. Vi bygger på det allteftersom.

Månoa elefantbröl från oartnern Henrik!
T//;.h Ura*U-6*-^
Henrik Waldenström
Naturens Hus

PS! Skicka inte detta papper till någon. Använd bara innehållet på bästa
sätt !
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MÖTESPROTOKoLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE
STocKHoLMSELEFANTERNAS vÄrururn DEN 2911

rön
1 992.

§ t Motet öppnades

§ 2 Djurskötare Dan Köhl redogjorde för bakgrund till det nuvarande läget. Dan kommer
att få elefanterna om han lyckas att skaffa ett hem åt dem innan 1 Mars. lnnan 1 April
skall elefanterna vara borta från Skansen.

§3 i rr drskri:isrori lcrrdes rrnr vad sorn l-rr-rr göras för att rädrla Nika och Shiva. En lokal måste
lorsl L,rrlrrirs i)t:t rriäste fir'trrrrs rrriirsl ;ltJ0 kvrtt golvyla satnt mÖjlighet till en rasthage
Lrli.rrrlt.u ,)ii nlrr)st:-100U kvnr iok:rlerrskall ha uppvårrttning så att ert telrlperatur av minst
t8'C upprrås Lokalen bör ligga inärheten av Stockholrn och skall vata någorlunda lätt
att ta sig till för besökare. Beslöts att föreningen bör verka fÖr både en temporär och en
permanent lösning samtidigt eftersom det är ont om tid.

Sponsorfrågan diskuterades. Ett antal sponsorer har redan hÖrt av sig. lnnan ytterliggare
kontakter tas med sponsorer bör det finnas ett färdigt fÖrslag till lokal där elefanterna kan
fävara-
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t

L-

§5

§6

§7

§10

§11

Beslöts att bilda en stödförening för elefanterna Nika och Shiva.

Föreningens namn skall vara Stockholmselefanternas vänner,

Som målsättning för föreningen beslöts följande:
Föreningens målsättning är att verka för att elefanterna Nika och Shiva vilka är mycket
omtyckta av alla Stockholmare och Stockholmsbesökare får stanna kvar i Stockholm och
att dessa får bästa tänkbara skötsel. Föreningens syfte är ideellt.

§ 8 Föreningens stadgar upplästes och antogs enhälligt

§e llL.sjois i,1rt sty'ieiljel skuile bestä av 3 ordinarie ledarnÖter och 3 suppleanter:
i rli :;1,,,r,, :;,-, i:,r-lllilrott.ri vi.iides iöljarrrJe perSoner.

II1r-,t t i vi' r'ictI iU(,'

Dan Korrl
Sussre Paivärinta
Tuulicki Kristiansson(suppl +ekonomiansvarig)
lnga-Lill Päivärinta(suppl)
Lars Sundbom(suppl)

Till revisor valdes Clas Köhl.

fL
Beslöts att föreningens firma skall tecknas av ordinarie ledamÖter samt Tuulicki
Kristiansson minst två i förening.

Beslöts att medlemsavgifter 20 kronor

Till justeringsmän för mötet valdes Dan Köhl samt Björn Welander

Nästa möte skall hållas vecka 8 hos Tuulicki på Djurgårdslätten

Mötet avslutades

§12

§13

§14

§1s

J USI E IiAS

Dan Köhi Bjorn Welander



NÄRVARANDE PÅ MÖTET DEN 2gI1

Annika Johansson
Johan Laureln
Gunnar Högberg
Tuulikki Kristiansson
Peter Nordkvist
lnga-Lill Päivärinta
Sussie Päivärinta
Henrik Waldenstrom
Björn Welander
Dan Köhl

Fiskarnas gata 180 2tr,136 62 Haninge
Fiskarnas gata 180 2tr,136 62 Haninge
Stubbstigen 13, 181 47 LidingÖ
Djurgårdsslätten 76, 115 21 Stockholm
Sveav 141A, 113 46 Stockholm
Sveav 45, 191 45 Sollentuna
Gösta Tammsv 28A, 191 43 Sollentuna
Armleltsg 1, 115 34 Stockholm
Disavägen 8, 186 36 Vallentuna
Ringv 162 116 31 Stockholm

08-777 98 54
08-777 98 54
08-767 24 02
08-783 00 89
08-20 45 94
08-96 41 81 el 010-16 92 10
08-92 83 23
r).i..i!, 1c5., e\. 66!'t 61 ts
0762-757 35 fax 757 36
08-643 44 67
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