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PRESSMEDDELANDE IggI -02-04

Naturens Hus-utredning föresldr:

Skapa en sammanhängande
Ståthållarämbetets nuvaiande
- EKOPARKEN!

I Översiktsplan 90 för Stockholms Stad har föreslagits arrDjurgården skulle kunna avsättas som naturreservat. Ståthållar_ämbetet/Djurgårdsförvaltningen har i sitt remissvar utralat arrämbetet inte är främmande för att naturreservat bildas.

I:l^att_ yrterl,tT: 
.belysa frägan gav Ståthållarämbetet i oktober1990 H enrik Waldeis,ra*iNurur"i, Hus uppdrager arr utredafr)rutsrittningarna för ett naturreservat inom Ståthållarämbetetsmarkdispositioner 

-på Djurgården i Stockholm, men även för Hagaoch Ulriksdal i Solna.

I Waldenströms nu lämnade rapport ,,EKO\ARKEN
sammanltringande natur_ och'iulturpark t siorstad,, sägs:

natur- och kulturpark
och förutvarande mark

på

- att man bör
den

skapa en sammanhängande natur_ och kulturpark,
s k EKOPARKEN_ (ek, eko, ekologi), bestående av de gröna områdenafiäderholmarna, Södra Djurgård""n, Noi* ffigården, Haga, Ulriksdaloch Sörenrorp, men även mellantigÅr;;;;Å;nå1mraa"n rä,ro. Gärder,Fri/Värtahamnen, srarens instiiuiionro;;il; och Bergshamra (sekartbilaga i bifogad urredning). Derta o-iaä. har srorr intresse förrekreation/friluftsliv och är det gröna område (störe än 1 kmii ,";;flest människor i Sverige kan nä på t"ii.riiid. Områdets narur_ ochkulturvärden är ur eti storstadsnära perspektiv omistligt, och avriksintresse,

att i EKOPARKEN finns err hundratal häckande fågelarter, åtrafladdermössarter, en mängd sällsynta växter och insekter varav enfiäril endasr finns här i hlta Skandinavien,

- att i EKOPARKEN ska man vcirna, vårda och visa natur_ ochkulturvärdena,

- att EKOPARKEN bör få ert skydd enligt plan_ och bygglagen ochnaturvårdslagen (naturreservat) _ yttålilare exploatering avgrönområden kan inte accepteras,
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- alt i EKO-PARKENS stadsdelar (Bergshamra' Gärdet' Hjor.thagen'

Fri/Värtahamnen) bör man försöka [enomföra den ekologiska

staden dvs kraftfullt satsa på ett änergisnält boende' avfalls-

sortering/kompostering/ätervi'ning, 'it.|ti'änliga 
k-ollektiva

transporter, prova ni. vägar f6r ekologiskt boende enligt

kretsloppsPrinciPen.
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- att en park av detta slag kommer att ge EKO till andra orter och

ge människorna där inspiration att kämpa för att värna' vårda och

visa naturen och kulturen i sin närhet samt ett mera ekologiskt

boende.

Detta är en bra möjlighet att skapa en bättre livsmiljö i Stockholm'

Rapporten sänds nu till myndigheter och intresseorganisationer för

synpunkter.

Den I februari an sökte S tiftel sen Naturens

naturfonden (WWF) om medel till ett WWF-proj

"EKOPARKEN - biologtsk mångfald i storstad" '

Syfret med ansökan är att inom EKOPARKE'Ns ram få medel till
naturinvent.ringur, "t 

otogitk skötsel, specie.lla delprojekt som skapar

biologisk mångiald i omådet, natu'pldägogiska akiiviteter samt att få

WWF som samarbetsPartner.

övergripartde mål med WWF-plojektet ör att bevara och öka

förutsättningarna för biologisk måne11iO i storstadens närnatur samt att

skapa engagemang för natur ott"'iititi' Detta.behov är särskilt stort i

storstäder där ui f;u, en stor Ueiofkning med i1g9n eller dåIig kontakt

med naturen, vilket får följder iti' dtn äit.ltipotitik som förs' Svar från

WWF väntas i mars.

Ev frägor kan ställas till:

Christer Lignell, kanslichef Stårhållarämbetet tel 789 86 40 eller

Henrik Waldenström, utredare av ärendet vid Naturens Hus/St

Skuggan tel 16 70 50.

Hus hos Världs-
ekt:
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