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Forskningsptogrammet stad och natur i balans
exemplet Ekoparken

Bakgrudd
Med Stockholms nationalstadspark - Ekoparkefl - som utgångspunkt ställs hur''udfrågan om det är

*öjhgt att uppnå balans mellan-stad och natur. Kan staden rymma göna lungot av detta slag med både

unlagdu parker och nästan vild natur med stor biologisk mångfald - ellet är området dömt att utarmas

o.h .*pfo^teras? Viika är förutsättnin gatnz' - ekonomiskt, planedngsmässigt, politiskt, tekniskt etc - för

att stad och natut ska kunna leva i balans?

Ekoparken är ett test pä vär samtids förlnrrägLa att läta stad och nattu leva i balans sida vid sida' För att

klara testet och därmeå kunna bevara området pälåtgre sikt behövs det en realistisk uppfattrring om vad

som krävs och vad som ät praktiskt genomfötbart. Sålunda ät kunskap om samspelet mellan staden och

flaturefl av stor vikt. Ekopatken kan ses som ett tillämpningsområde för en frågeställning som hat

relevans i såväl ett histodskt som ett interrrationellt perspektiv.

Syfte
Syftet med progralnmet stad och natur i balans är att stimuleta till fotskning kring temat och att

uppmuntra u-nivltsitets- och högskolestudetande att precisera, pefietrera och Presentera ftågeställningen

i uppsatser och projektarbeten. Förhoppningen ät att dessa arbeten skall kunna bli inledningen till
studier på högre akademisk nivå.

Forskningsprogralnmet bygger på ett nätverk aY forskare pä institutionet som Beiierinstitutet,

Stockholms universitet, I(TH och Idrottshögskolan som kan biträda med sakinfor:rnation och ibland

handledning. Studenter erbiuds också att deltaga på seminarium.

Inom ramen av forskningsprogrammet ät en littetaturdatabas under uppbyggnad'

Projektet har fätt stöd av Agenda 21/ Mniöfonden i Stockholms stad och admiflistreras av Fötbundet

för Ekoparken.

Fakta för inttessetade studenter
Forskningsprogranrmet stad och natut i balans ät ett utmärkt tillälle att fördiupa slg i en väsentli- g

samhällsftaga som kommer ha stor aktualitet i märrga ät.Yi upPmanar varmt studenter med intesse för

sådana fragor att ägna sig åt Ekoparkens utveckling. Föt att fä matefial' hiälp med uppsatsämnen

och kontakt med iotskatnäwerket ring eller e-maila till Förbundet fiir Ekoparkens kansli:

tet 08- 157611, e-post ekopatk@algonet.se

Fätdiga uppsatser:

Kultutlandskapet Notta Diutgåtden
En studie av ett kultutlandskap i förändring
C-uppsats skriven tv Lotta Lagetman, kulturgeogtafen, SU

Ekopatken - En atetra för manifestation av vätden
Uppslt. skriven av Etic Hartig för fortsättningskurs i etnologi, Södertörns högskola

Nationalstadsparken - Beskrivning och ftamtida hot
5 p uppsats skriven av Richard Buitties på N{iliövårdskursen, SU
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