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Mina damer och herrar, SEMINARIEdeltagare.
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1 HW,VEM/VAD TALA OM
HW, programansvarig NH och projektledare EP-WWF och fungerat som
utredningsman åt STÄ samt ornitologisk konsult.

2 HISTORIK EP (ev OH)
Iddn om EP har ursprungligen växt fram ur en ornitologisk inventering
och i okt 90 tillsatte STÄ en utredning om att utreda förutsättningarna
för naturreservat inom STÄ aviserats Öp-90, den uutredningen ser ut så

här, id6skiss "EKOPARKEN - sammanh" (VISA UPP).
jan översändes utredningsmatrial för en flerpartimotion till miljöpartiet
3lll ansökan från NH om projekt "Biologisk mångfald i storsstad",
februari remiss till div mynd or§,
2214 WWFs styrelse anslår 200.000 till projekt EKOPARKEN WWF
14 maj hade 22 org formerat sig kring ett upprop inkl PWWWF (visa)
6 juni JW talarom Ep för pos Sverige.
25 aug döptes EP av kyrkoherde David Holm Engelbrekt, manifest

EP- för ett grönt Sthlm (pressmeddelandet, pro mapparna)
5 nov seminarium
?

3 TALESMAN FÖR/PARTER
Proj WWF lever ett eget operativt liv, avses pågå i minst 3 är ,talar föt
projektets+NH räkning, men synsättet är genom de manifestationer
som gjorts mycket sammanfallande. Säger jag något som strider mot
manifestet så lär säkert ngn i publiken från org protestera.
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4 HISTORIK EP
EP gammalt kungligt område av natur och kultur, från Fjäderholmarna
i sydost till UlriksdaUSörentorp. Större delen av de gröna partierna
ligger under STA via KDF o USF (Haga). KDF inhängnad jaktpark,
djurgård inplanterade hjortar, norr björnVargjakt.

5 CPrqNSfn
Motsvarar till stor del jaktparken, Valhallav, Johan III påbörjade
inrättandet av en djurgård 1580 som sedan fick fasta forner under
KXI skapade KDF, GIII präglade området kring Brunnsviken, I dag har
vi fortfarande kvar en mix av natur och kultur p ga detta kunglga
markinnehav.
Avgränsningen har gjorts med viss hänsyn till praktikska förutsätt,
kngräns Sollentuna/Solna, E.4, nöja oss med att vi innanför gröänsen
har haft stark kunglig prägel. Detta har gjort att vi har svårare att
exploatera, vackra byggnader, vacker, varierad natur, omhuldade eken
svarar för en hel del av värdena. EKOP utvudgningar. Konceptet blir
otydligt, haka på stråk, och gröna öar, grön lunga som ligger som en
positiv katalysator. Sedan kan ju visst St Frösunda vara med.

6 KULTURVÄRDEN/variationen. mångfalden, andra bättre skickade.
Variationen, mångfalden, slott, praktfulla villo, futuristisk bebyggelse,
småstadsbebyggelse, varvsdockor, arbetarbostäder, 3 slott, 4 botan
trg, nöjesstaden-flesta av museisidans museer vära mest välkända,
idrottstad, vetenskapsstad, rester av militär stad, energi- hamnstad.
Jaktpark,' gustaviansk park. Fascinerande civil o miltär historia.
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NATURVÄNOTNPROJ EP WWF
Naturvärden/prel resultat
Stor artrikedom, mänga sällsynta hotade arter
Fåglar: Artrikt ca100 (150) häckande, över 250 anträffade fåglar.
Fladdermöss 8/11.
Insekter,hotklass I massor med starkt hotade trädinsekter
främst skalbaggar o fiärilar. Snedstreckad praktmal, getinglik
glasvinge.Fanerogamer 800/1200 i Uppland, alla sällsynta funna
på Dje.
Inventerare: PH;PSL;Lt;t-Ål;GSJÖDIN, folkbildare, naturveteare.
Stort bestånd av gammal grov ek, (nordligaste största)
Naturliga storstadsnära skogar, grova gamla träd
Ugglevikens fuktlövskog
Fisken grönlingen
div torrbacksmiljöer/ulriksdal, L Skuggan
Sjöar av varierande beskaffenhet, fågelsjöar
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7 3 DET SOMJAG TYCKER MÅSTE KOMPLETTERAS MED
- artrikt (särskilt insekter, många hotade arter)
- grova ekbältet som bidrar till rikedomen
- intessanta vatten av skilda slag, fågelsjöar
- vackert samspel med natur o kultur
- många naturtyper/brytpunkt skg-Mälaren
- sammanhängande grönyta, ekosystem (fortfarande, grönyta)
- pedagogiskt betydelsefullt, studieområde
- rik historia av militär och civil natur
- grön lunga för storstadsmänniskan
- flest människor, kortast tid kvkm
- trycka mer på helheten av ett område ej detaljerna, en kropp.
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bokskog, björkskog
de Geermoräner, flyttblock
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74 BILDER
1 NH, kungenplanterar en ek
2 Haga kulle 78 m, lär vara kommunens högsta kulle/berg

Det är inte kört det finns fortfarande ett grönbälte, det är inte
ännu så sargat att man lika gärna kan ta resten också.

3 SAS huset som då med etapptekniken, banar väg för andra
4 Kommunplaner parats det ofta om vikten av gröna samband och
korridorer det har vi här trotsvägens störning, föjler ÖPs råd och inte
klipper av den ytterligare.
5 Guidning med MiS Aphrodite
6 Södra Djurgården, praktfulla villorna, nöjespalatsen.
museerna,eksog,strövområde,fågelsjön Isbladskärret, intressanta
skogspartier, växtlokaler, insektsrika ekar
7 Fjäderholmarna/porten t skärgården, med stranskata,
fågelkolonier grågås, vitkgås, mötesplats, musser, fågelskyddsområde.
8 kaknäsområdet, Gärdet/strövområden, fuktäng, intressanta
växt,insektslokaler
9 Fri/Värtahamnen/ Ekolog staden, där en gång dovhjortar
brölat för att skapa bättre livsmilkjöer i stockholm, avfallssortering,
konsumtionsmönster, resmönster,, Styra över containrarna ti11 den

PWWF
naturinven, prelim siffror visat starka indik
biotopprojekt, blåsa liv i slåtter, våtmarker
ekol skötselplaner (alla grönytor, särskilt blandskogen)
naturpedagogik (guidningar, naturstigar, skyltar, foldrar)
P och EPs motto värna-vårda-visa.
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befintöliga jv istället för långtradare. Hotell Arinde sluta med engångs
bara för att de ligger i Ep. Vi startar snart en sponsringskampanj bland
företag o boende för att stödja ep inte bara med varor, pengar utan
också med tjänster som t ex att handla och leva miljövänligt.
hamnmagasin från 1910-40 i Frihamnen,tvåspetsad fingerört m fl
intressanta växter, tornfalk.Det går att ha exkursioner, det finns en
biol mångfald även här nu när den redan ligger här. Ett
konfliktområde för den föreslagna Österleden, föreslagen avfart som
ska leda in till Lindarängsvägen.

10 Gasverkstomten, riksintresse för KMV
En del har sagt att det 2ir fult område, jag håller inte med. Det är inget
som säger att ett kulturminne måste vara vackert, det intressanta är
att det visar på hur människor har verkat och att man kan se ett
sammanhang i området. Utan att kommentera några planer så tycker
jag att i EP ska kulturv få full renässans inte som sönderkompro-
missade restprodukter som blir över utan där man tar full hänsyn
fullt ut så att man kan se ett sammanhang i ett område. Besök Gasv,
här finns ett fortfarande ett sammanhang. mycket intressant.

1 1 St Skuggan
Låt oss för ett ögonblick hoppa av och gå upp i Fiskartorpstornet titta
ut. Det finns något att kämpa för, men hoten är nära. Kommer
kommande utbyggnader hålla sig nere i landskapet eller kommer de
att slå in i landskapet och då sänka rekretaiosupplevelsen.

13 LÄKA sårÄappkärrsbgt. Kan man se till att det finns pengar
även till att bullerskydda och däcka över vägar inte bara byg ga nya
och lägga ner ktaftledningar när de tekniska lösningarna finns. Vi vill
att befintliga störningar i EP ska bearbetas inte bli en anledning att
ytterligare exploatera.

l3.l Jag har bara blivit ledsen en gång i det här projektet, när
170äriga granar fragmentiserades bort i det här projektet. Det dr av
största vikt att markförvaltarna börjar samarbeta ser på området som
ett likartat sätt eller att en förvaltare tar huvudansvaret och att man
mycket noga tänker sig för innan man avverkar särskilt i de
barrskogsdominerande områden. Barrskogen bjuder föör
storstadsmänniskan speciella upplevelser. Det dr viktigt att man inte
fragmentiserar bort känslan av skog.
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Brunnsviken/som trots de svåra hoten bjuder på härliga natur
kulturupplevelser
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14 Ulriksdal/sammanfattning av hela Ep konceptet. Här har vi
värdefull kultur i slottsmiljöerna, en tuktad fransk park,
lövskogsdominerade kulturmarker runt offi, ganska orörd barrskog
med grova trän
1 5 där duvhöken, har sitt bo,
1 6 Vi har konkreta naturvärden som den sällsynta grönlingen, vi
har Igelbäcken som leder oss ut till gröna bältet
17 Vi har en natur-och kulturstig
1 I hela slottsområdet har en gpng fungerat som ett självförsörjande
ekologiskt samhälle, förebild för den ekologiska staden.
19 EP äe ett fantastiskt område. Åker man till Botswana kan man
för några veckor få enorma upplevelser men om man slka jämföra så

är det mer värdefullt att ständigt på nära håll ha tillgång till en rik och
fortfarande sammanhängande natur- och kultur.
20 Vissa affärsintressen/konsortier inom bil,bygg,fastighetsbranschen
kan ju i samverkan med politiker och planerare ju vara en kraftig
maktfaktor för att styra fysiskaa markanvändningen och få vissa
lönsamma affärsid6er och livsstilar förverkligade, men jag tror inte man
2l ska underskatta kraften hos de människor som iir beredd att kämpa
för en grön närmiljö vare sig den innehåller sällsynta arter eller
byggnader eller inte
22 såirskilt inte om det ligger i några av vära folkkäraste och
svenskaste miljöer.

8 SCENARIO-3
Jag tänkte inleda med att teckna ett scenario med 3 tänkbara
utvecklin gs -modeller.
1 Den snabbt växande staden enligt MO (m) recept, enligt Åke
Andersson, den täta snabbt växande staden, funktionell, där kontor
och bostäder i en spiral hjä1ps åt att fylla ut grönytor. "LA"

2 Den andra scenariot kan vi kalla "manhattan" dvs att man har Ep
som en grön lunga (Central park) men att man förtätar kraftigt runt
omkring så att det blir som en grön ö, men där gröna kilar klipps av.

9 MANIFEST FÖR ETT GRÖNT STHLM

3 Det tredje scenariot ar "Ekoparken-ett manifest för ett grönt
Stockholm" som dä 22 nu snart 30 föreningar ställt sig bakom. DVS
ATT VISSERLIGEN LIGGER EKOPARKEN I VÅRT FRÄMSTA
SAMMANHÄNGANDE NATUR- OCH KULTUROMRÅDE men grönska i
närmiljön behöver alla, slår vakt om grönstråk, kilar, inre och yttre
gröna ringar.
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Vad det innebär ser ni i detalj i pressmeddelandet. Vi kämpar alltså
för scenario nr 3. Vi anser att natur- och kulturvärden håller på att gå
förlorade. Vi föreslår därför ett treärigt moratorium som ska frysa
utvecklingen så att vi i detalj fär ta fram ett underlag för den
fortssatta planeringen. För de gröna ytorna föreslår vi interimistiskt
naturreservat (p11) samt förstärkt skydd för vissa områden enligt
kulturminneslagen. Syftet dr som lagtexten säger "när naturvärden
hotar att gä förlorade".
1O SAMI#iLLSUTVECKLINGEN
Vi får anl återkomma till politiker, inga inbjudna idag, spegla
moderaternas inställning.
- M Odenberg, kraftfullt satsa inv i Sthlm, valmaterialer
storstadstillväxten, bilismen, samtidigt kulturmiljö, Topppolitiker
värsta motst, völjare och många partimänniskor i övrigt. VASA
moderatförening skriver antagligen på Uppropet.
- L26' står i dag i bostadskö, de flesta vill bo i innerstan. Beroende på
EG; regpol, flyktingpol., man utnyttjat även dåliga bygglägen, bebyggt
parkerna i stan så kan det ändå 226-i bostadskö, denna kö går inte att lösa.
Men försöken ger oss i förlängningen, vidriga stadsmiljöer, kriminalitet,
trängsel, sämre miljö, ohälsa. Livsstilen som ska förverkligas i en ständigt
växande storstad och i att privatbilismen är överordnat transportmedel för
arbetsresor och samhällsplaneringen.

11
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

EP 10 budord
EP dr vår främsta sammanhängande natur och kulturpark.
EP- dr sveriges viktigaste gröna lunga.
EP är ett område med mycket höga natur och kulturvärden
EP - är viktig ur kreativ och pedagogiskt synvinkel.
EP- dr ett mycket viktigt turistområde
EP- är en mycket positiv park
EP har en fascinerande historia

Inga nya grönytor ska exploateras
Natur och kultur ska få ett fullvärdigt skydd och vård
så att mångfalden bevaras
Miljöproblem ska lösas inte förstärkas
Utvecklingen ska frysas till utredning och sammanvägning är
klar.
Befolkning i Ep ska stimuleras att leva miljövänligt
EP ska vara en katalysator, Bo eko till andra omr att värna sin
natur och kultur.

L

L
1

2

3
4

5
6



L

L

7 EPs och ekosystemen, landskapets förutsättningar ska vara
vägledande inte antalet affärsideer eller sökande i bostadskön.
8 EKOPARKEN handlar på sikt om att skapa bra eller drägliga

miljöer i storstäderna och även vår globala överlevnad.

LZ Apell

L 3 SNV riktlinjer
raritet,representativitet,genbank,orörd,mångsidig,funktion,bibehåll av
värde, forskinsatser,studieobjekt.

välkomna, roligt att ses, NH från början sagt skulle vara en mötesplars
där allmänhetet, politiker och planerare träffas, idag en kvalificeras
samling av tjänstemän och dels andra från ideelaorg som personer
engagerat sig i dagens ämne EP. NHs verksamhetsidd är...närnaturens
biolog mång och NH formar sig mer och mer kring id6n om Ep, Nh blir
en port till närnaturen där storstadsmänniskan kan få upplevelser på
nära håll. kanske med hjälp av multimedia, kanske via utst, eller
naturskolan, konferenser med naturäventyr. i den mapp som ni fätt
finns bl a detta med. Varför NH driver Ep med stöd av WWF och
ståthållarämbetet beror på.....
Initiativet kommer från NH därför att det händer så mycket det ritas
och planeras, organisationer formerar sig, det börjar bli kraftiga
motsättningar. Vi tyckte det vasar dags att göra en kunskapsinriktad
kraftsamling för att klargöra vad som gäller, vad som föreslås så att
man har något att utgå ifrån.
Jag hoppas att dagens konferens på något sätt ska få oss att närmsa
oss varann, få fram kunskaper som vi annars inte kunnat nå och
kanske rentav hitta ett koncept för storstadsplanering. Välkomna!
PS jag kommer att vara ganska sträng med tider och jag utgår från att
frågor i anslutning till anförandena dr kunskapsinriktade medan
debattinläggen med fördel placeras under slutdiskussionen.
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Första inlägget kommer från HW, Naturens Hus och Sten Lundberg
Världsnaturfonden. Inga applåder. Kunskapsseminarium.
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