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Till alla markförvaltare inom EKO-PARKEN

Projekt Ekoparken WWF och Naturens Hus vill ha skogsfred i
tre år!
Den 22 april l99l tog Världsnaturfonden beslut om ett nytt WWF-
projekt ; "EKO-PARKEN - biologisk mångfald i storstad., dven förkortat
Projekt EKOPARKEN - WWF. Projektet rör ett sammanhängande
område som sträcker sig från Fjäderholmarna i sydost via Norra och
Södra Djurgården till Haga-Brunnsviken, UlriksdaVSörentorp i nordväst
(se karta i bifogad artikel ur DN 910515). Sedan 1600-talet har flera
kungliga regenter med en speciell skaparanda och med speciella
skötselprinciper åstadkommit en unik samling natur och kultur inom detta
område. Naturvärdena i området består dels av sociala värden i form av
park- och naturområden för storstadsmänniskans rekreation och dels av
ett rikt utbud av växt- och djurarter, vanliga såväl som ovanliga. Vissa
arter är mycket sällsynta, en tjärilsart är bara funnen här i hela
Skandinavien.

Detta WWF-projekt ska värna-vårda-visa den biologiska mångfald
som detta område fortfarande besitter. Övergripande målet ar att att både
bevara och öka förutsättningarna för biologisk mångfald samt att visa
detta för att skapa engagemang för natur och miljö. Detta behov är
särskilt stort i storstäder där vi har en stor befolkning med ingen eller
dålig kontakt med naturen. Projektet drivs av Stiftelsen Naturens Husl
Stora Skuggant med ekonomiskt stöd av WWF. Naturens Hus id6 är att
visa på nämaturens biologiska mångfald, livskraft och bevarandevärde.

EKOPARKEN är i och med påverkan från en miljonstad starkt hotad på
flera sätt. Bl a:
. Luftf(iroreningar, från främst vägtrafiken, medför bl a ohälsa, skadar

hus, träd och annan vegetation .

. Buller, från främst vägtrafiken, men även flyg, stör i bostadsområdena
liksom rekreationsupplevelsen i naturen.

. Byggnation av vägar och hus naggar och skövlar kvarvarande grönytor.

. Stadsparkinriktad skötsel av områden som har naturskogskaraktär.

I detta brev vill vi särskilt uppmärksamma den sistnämda punkten. Som
en del i projekt EKOPARKEN WWF ingår att inventera historiska och
nuvarande naturvärden av såväl geologisk som biologisk art. Utifrån
dessa inventeringar ska sedan ett förslag till ekologisk skötselplan göras
upp och erbjudas berörda markägare. Det är av stor vikt att inte skötsel-
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