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0 HW, repr Projekt Ep-WWF som drivs av naturens Hus med
stöd av Världsnaturfonden och Ståthållarämbetet, och vi
samarbetar också med de 22 föreningar som har gjort ett upprop
för att ekoparken ska skyddas förall framtid. Jag jobbar i princip på
heltid med den här frågan.

01 Kartan över området här visar ett sammanhängande område
med stark kunglig prägel, gränsen justerad av vägar och
stenstadens utbredning. Vi har idag fortfarande en unik lunga kvar
av natur och kultur trots att jaktparken Djrugården har sargats av
hamnutbyggnad, slottsområdena Haga-brunnsviken-Ulriksdal
starkt berörs av motorleder. Men det är pä gränsnen. Varje
ytteerligare exploatering sänker värdet av området ytterligaare.
Några större exploateringar till och vi tappar den gröna lungan,
sambanden i kulturlandskapet. Artrikedomen på växter och djur-
den sk biologiska mångfalden-minskar drastiskt. vi förlorar
mångfald av naturtyper och arter.

1 vitterhetsakademiens yttrande
Jag fastnade särskilt vid Vitterhetsakademiens yttrande "det i stort
sett sammanhängande området Södra och norra Djurgården,
Haga/Brunnsviken och Ulriksdal/sörentorp inrymmer natur- och
kulturvärden av högsta dignitet också sett ur internationellt
perspektiv. De bidrar tilkl att ge Stockholm en särställning bland
stora städer vad gäller närmiljö ur både kulturhistorisk och
natursynpunkt. Enligt vitterhetsakademiens mening finns inget
område av jämförlig storlek i vårt land som det finns starkare
motiv för att lagskydda. Det är precis så.

2 riksintresse för kulturminnesvården, av RAÄ dr i stort sett
hela området av ri men kommunerna har accepterat delar va
detta. DEn kulturhistoriska sidan är dock svagt
representerad.Trädgårdskonsten dr dock underskattad.

3 men det är också av ri för friluftsliv o vetenskaplig
naturvård. Man har från naturvårdsverk o 1änsstyrelse missat detta
större sammanhängande opmråde som flest människor kan besöka
på kortast tid. Kriterierna är ri "områden av ri för fril pga särskilda
natur- och kulturkvaliteer och tillgänglighet för allmänheten att de
är eller kan bli attraktiva för besökare från hela eller delar av
landet samt utlandet.jag kan inte tänka mig något område som
bättre stämmer.
För vet nv: slås man av den mängd olika biotoper på land o vatten
som förekommer, den gamla skogen, eklandskapet med fortfarande
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vresiga barrskogspartier, parklandskap i slottsomrpden med
n'bokskohgsdungar. Den stora artrikedomen vad beträffar växter,
och djur, I fladder, 800/1200 växter, sällsynta insekter 100 fågalr.

4 Fläckvisa inventeringar visar att artinnehållet dr mycket större
och innehåller en massa hotade arter som aldrig beaktats i lsty och
kommunernas naturvårdsprogram, det är missat underskattat.

4I Därför behövs ett moratorium för att man ordentligt ska
kunna ta fram och påvisa de naturvärden som man missat. Man har
gjort en klassning utifrån tillgänglig kunskap och den dr
undermålig. Moratorium innebär att man för de gröna områdena
slår till med ett interimistiskt naturreservat, ssärskilt lämpligt
eftersom sthlm själv föreslagit det för stora delar avdetta område.

Exemplet Cedersdalvidar att PBL inte räcker som skydd för
att skydda ri kultur.

glädjande att man vidimerat,men ändå exploat kvarstår
ingen hänsyn till den konkreta planeringen,ldet ritas för
glatta livet, planeras, projekteras, för glatta livet
3-enighet planerare,politiker,affärsintressen som s1år ut det
folkliga inflytandet som skulle vara så viktigt i PBL.
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Följande krav vill utrycka.
Ekoparksgränsen ska yara utgångspunkt för den totala
bedömningen,
Interimistiskt naturreservat för de gröna områdena.
Samtidigt bör kulturreservat upprättas
tillsätt en allsidig ekoparkutredning, med tunga instanser
lsty samordnarsom bov,snv, vd,gv,raä, även inkluderar
trafikproblematiken
resurser för utredningsarbette även till externa organisationer
EKoparken WWF, Haga-brunnsvikens vänner etc.
RD behåller greppet tills natur och kulturvärdena dr säkrade
för framtiden.
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bilder. natur, grönska, gasverk, pfa, ekar, rådjur, ulriksdals slott

Henrik Waldenström
projektledare Ekoparken WWF


