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Bakgrund
I samband med remissarbetet av Översiktsplan 90 för Stockholms Stad så

besvarade Ståthållarämbetet (SfÄ) planens intentioner att eventuellt skapa

ett naturreservat på delar av STÅ:s markdispositioner på Kungliga
Djurgården i Stoakholm. Då anförde STÄ bl a: "För att ytterligare
uöceitu".a skyddet av Kungl Djurgården är ämbetet inte främmande för
att naturreservat bildas under förutsättning att skötselföreskrifterna inte
nödvändigtvis försvårar Djurgårdsförvaltningens rationella skötsel av

omrädena", (STÄ Dnr 147189 1989-10-11).

För att ytterligare belysa frågan gav Ståthållarömbetet (1990-10-18)
Henrik WaldenströmlNaturens Hus uppdraget att utreda förutsdtt-
ningarna för ett naturreservat inom StåthåUarämbetets mark-
dispositioner på Kungl Diurgården, Haga och Ulriksdal.

Sammanfattning av förslaget
Efter en översititig utredning kan konstateras att Kungl Djurgården,
Haga och Ulriksdal utgör ett unikt område såväl i detaljer i ratur- och

kuliurobjekt som vad beträffar helheten med arkitektoniskt intressanta

hus i puit . Ornrådet har en mycket fascinerande historia av både civil
och militär natur. Grönskan i området kan nås av det största antalet
människor i Sverige på kortast tid dygnet runt och utgör en välbehövlig
lunga för rekreation,-idrott och friluftsliv. Besöksantalet kan uppskattas

till 
"ca l2-t5 milj/år! Den omväxlande naturen och de olika trödgårdar

som har varit verksamma inom området har givit en säregen
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kulturhistoriskt och även rent botaniskt mycket intressant flora. Inom
området finns mycket värdefull ädellövskog och ett område är avsatt som

riksintresse nämligen Ugglevikens fuktlövskog. Även den värdefulla
boken är talrik inom området. Tack vare att vi befinner oss i det största

nordligas te ekbälter med en ovanligt stor andel storvuxna gamla ekar har

har utbildats ett mycket rikt ekosystem. Eken är det enskilda träd som i
Sverige är mest betydelsefullt som värd för biologisk mångfald, ätmin-
stonelad beträffar insekter, fåglar, fladddermöss och svampar. Området
har - relaterat till övriga Mälardalen - inom flera djur- och växtgrupper
ett stort artantal och ett stort antal sällsynta arter. Inom området finns en

samling sjöar av olika ålder som utgör intressanta studieobjekt; dessa är

Isbladskärret, Laduviken, f d Lillsjön, Solfångardammen och Lapp-
kärret. Särskilt Isbladskärret och Lappkärret har ett rikt fågelliv. Vidare
är geologiska och arkeologiska lämningar av regionalt intresse talrika'
Reäan nu fungerar området som ett viktigt fältstudieområde fcir de olika
institutionema i området liksom för Naturens Hus på St Skuggan.

Natur- och kulturkvalitöerna ör storartade och tillrtickliga for att fylla
kriteriet att bti en natur- och kulturpark. En sädan skulle naturligtvis
utgöra en mycket attraktiv turistattraktion som få storstadsområden skulle
kunna ståta med.

L

Förslaget tilt avgränsning (se kartbilagorna) kräver kanske en
kommentar. Området avgränsas av: från norr Solna/Sollentunas
kommungräns vid Sörentorp - O E4- V Sveavägen - V Vanadisparken -
N Valhallavägen - Oxenstjernsg mot S - N Nobelparken - hela S

Djurgården oih Fjäderholmarna - Lilla Värtan - Edsviken åter till
Sötnä/Sollentunas kommungräns. Området är ca 3 000 hektar inkl
invatten som Brunnsviken (ej Lilla Värtan) varav ca U3 är stadsliknande
bebyggelse typ Bergshamra, Gärdet, Frihamnen etc.

Detta område utgör den s k EKOPARKEN (ek,eko,ekologi) där stor
hänsyn tas till naiut- och kulturkvalit6er i området, där inventeringar och

sarskilda skötselåtgärder ska utföras och där idrott, friluftsliv och

anpassade nöjesforrner kan fortgå. Detta kan också bli der, ekologtska
ståden där mån i de olika stadsdelama (Bergshamra, Gärdet, Hjorthagen,
Fri/Värtahamnen samt statens institutionsområde) försöker att skapa ett
ekologiskt boende vad beträffar avfall, energi, konsumtion och närmiljö'
Transporterna inom området bör i möjligaste mån anpassas till ett
miljcivänligt synsätt, dvs styras över till kollektiva feirdmedel, främst båt

och spårvågtrafik. Biltrafiken bör kraftigt minskas genom restriktioner
samoidnat med storsatsning på kollektivtrafik. Detta område innefattar
kraftigt urbana områden som Fri/Värtahamnen och Bergshamra, men
stora delar av området är K-märkt (se bilaga) och delvis att betrakta som

hus i park särskilt kring Frescati.
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I detta område, som i sin helhet bör avsättas genom berörda kommuners
översiktsplanering och genom särskilda områdesbestämmelser, kan vi
urskilja gröna områden Dessa områden bör avsättas som naturreservat ,

av kommunerna eller länsstyrelsen, p g a sina sällsynta naturobjekt, det
värdefulla ek-dominerade kulturlandskapet och för sin unika storstads-
nära sociala funktion. Största delen av EKOPARKEN och så gott som all
mark i det gröna området ligger på statlig eller kommunägd mark. De
gröna områäena ligger till i-tor del - mlen inte bara - inom S7"Ä;s
markdispositioner på Kungl Djurgården, Haga och Ulriksdal.

Inom detta gröna område (från Södra Djurgården/Fjäderholmarna i

sydost till Ulriksdal/Sörentorp i nordväst) bör inga byggnationer få göras

som inte fullständigt anpassas till rådande bebyggelsetradition, och
nybyggnation av alla slag ska överhuvudtaget bedömas ytterst restriktivt.
Vissa områden - t ex Husarviken/Fisksjöäng - bör återföras till natur/
parkmark alternativt ges en profil som mera syftar till naturkontakt,
ekologi och friluft.

Via den gröna kilen längs Igelbäckens dalgång (Järvaftiltet) och Sörentorp
får man kontakt med det som landstingets regionplaneavd benämner
Storstockholnts gröna bcilte. Det är av stor vikt för den biologiska
mångfalden att dessa gröna kilar och bälten vidmakthålls och inte klipps
av.

EKOPARKEN bör ha en pedagogisk inriktning där kvalit6erna tas fram
och görs tydliga med lämpliga guidade evenemang i anslutning till ställen
som redan i dag har en anknytning till turism såsom; Södra Djurgården,
Fjäderholmarna, Kaknästornet, Naturens Hus/St Skuggan, Bergianska,
Haga/Fjärilshu set och Ulriksdal.

Förntsöttningarna för genomförande..ör goda. I det utförligare förslaget
följer jag i mycket den föreliggande Oversiktsplanen för Stockholms Stad
(ÖP-90) och preliminära planer för Solna. I princip finns inget i
föreslagen kommunplanering som direkt hotar att stoppa projektet som
helhet, men några väl definierade hot (se sid 12f) bör begränsas eller
elimineras för att en god park ska skapas. Redan idag är området t'ex
kraftigt genomskuret av motorleder vilket naturligtvis innebär
stömingar.

Hur mycket kostar parkenT I princip ingenting, det ligger ju där redan

med sitt rika innehåll, men vill man i stor skala lyfta fram området för
besökare kräver det naturligtvis arbete med kartor, skyltar, foldrar etc.
En speciell profil bör skapas med hjälp av t ex staket, planteringar,
skyltar, portar etc för att anknyta till Djurgårdens gamla hjortstängsel.
Vidare bör man profilera den gröna parkens budskap där biologisk
mångfald vidmakthålls och skapas och där besökare välkomnas - men
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grävskopor hålls utanför. Vill man ha denna park får man i ett senare

skede undersöka kostnader och ambitioner, mycket kan ske inom
befintliga resurser. Det finns ganska många som skulle kunna bidra i ett
sådant här fall, många av museerna inom området har egna
informationsresurser liksom kommunema, liksom STÄ.

I samarbete med Världsnaturfonden (WWF) kan Ståthållarömbetet och
Naturens Hrrs driva arbetet med EKOPARKEN framgångsrikt. Jag

föreslår att Naturens Hus sänder in en ansökan till WWF ang inrättande
av ett WWF-projekt med namnet "EKOPARKEN - biologisk mångfald i
storstad". Syftet med ansökan är att få medel till naturinventeringar'
ekologisk skötsel och speciella biotopprojekt såsom att återskapa
våtmarker, samt att få medel till projekt som tar fasta på att visa
besökare av EKOPARKEN den biologiska mångfalden.

Målet är att bevara och öka förutsättningarna för biologisk mångfald
samt att göra denna biologiska mångfald tydlig för besökare.

Ledorden för arbetet i stort bör vara dessa tre V:

VÄRNA - dvs aktivt slqdda området från negativa ingrepp
VÅROA - d v s förvalta området så att natur-, kultur och trivselvärden

bevaras, utvecklas och förstärks,
VISA - d v s att kvalit6erna görs tydliga, intressanta och därmed

intres seskapande för besökare.

Jag föreslår därför följande:

att ståtträllarämbetet (STÄ) som sin mening antar synsättet om vikten
av en natur- och kulturpark enligt förslaget som ska heta

EKOPARKEN,

att EKOPARKEN bör avsättas genom berörda kommuners
översiktsplanering och genom särskilda områdesbestammelser och

de gröna områdena bör särskilt skyddas genom naturreservat dartör
att ytterligare exploatering inte kan accepteras,

aft STÄ uncler februari månad 1991 skriver till berörda enheter inom
Solna kommun, Stockholm Stad, Lidingö kommun, Byggnadsstyrelsen,
Länsstyrelsen m fl samt vissa större organisationer inom natur- och

kulturvård, turism och friluftsliv för synpunkter på EKOPARKEN,
vidare att EKOPARKENS genomförande i stort sker tillsammans med

ovannämnda myndi gheter

att Naturens Hus ansöker om medel hos WWF'för inrättande av projektet
"EKOPARKEN - biologisk mångfald i storstad".
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Översiktliga bedömningar av kvalit6er
I det följande kommer att kommenteras det underlagsmaterial som
ligger till grund för översiktsplanerna i Stockholm och Solna. Om inte
annat anges avses hela tiden EKOPARKENS föreslagna utsträckning som

referensämråde. EKOPARKEN berör även Lidingö kommun vid
Fjäderholmarna.

Kulturminne svård
Enligt Översiktsplan-90 för Stockholms stad (ÖP-90) är det ett mål "att i
ökad utsträckning bevara värdefulla kulturmiljöer och områden i sin
helhet och inte bara enskilda objekt. Som vägledning för planering och
lovgivning redovisas därför i översiktsplanen en översiktlig avgränsning
av 

-områden 
där kulturmitjön bör ägnas särskild uppmärksamhet. Ev

förändringar i sådana områden bör utföras med varsamhet så att
områdenai kulturvärde ej förvanskas och så att deras särart bevaras.
Avgränsningen av vcirdefulla kulturmiljöer utgår från kulturhistoriska
och miljömässiga bedömningar."

Följande objekt inom den föreslagna EKOPARKEN anges i OP-90, se

även kartbilaga:

- södra Djurgården i sin helhet, särskilt Djurgårdsstaden och Beckholmetr,
- Diplomatstaden,
- Norra Djurgården; institutionsbältet, St SkugganlFiskartorpet,

hamnmagasin i Frihamnen, Borgen/Ladugårdsgärde/Lidingöbro,
Söderbrunns koloniträdgårdsområde (vid Albano)

- Hjorthagen (Abessinien) samt gasverket
- Gärdet (vid Tessinparken)
- Brunnsviken.

För So/n a kommurr (bil) anges i deras kulturminnesvårdsprogram hela

Brunnsviken (Solnas del) och Ulriksdal vara av riksintresse för kultur-
minnesvården. Stallmästargården, Haga, N Brunnsvikenflivoli udde samt

Ulriksdals slottsområde och delar av Bergshamra har byggnader vars
kulturhistoriska värde bedöms motsvara fordringarna i byggnads-
minneslagen. Egentligen är det endast nyare delar av Bergshamra som

inte har varit intressant för kulturmimesvården (se bilaga).

Kommentar: Man kan komplettera med att vi inom området har landets

största samling ay museer, mänga inhysta i k-märkta hus. I området
finns sammanhängande hussamlingar som i sig utgör värdefull
kulturhistoria som vetenskapsstaden vid Frescati, villorna på södra
Djurgården samt slottsanläggningama vid Rosendal, Haga och Ulriksdal.

Institutionema har i detta område viktiga studieområden.I området finns
ett flertal fornlämningar och Sveriges högsta utsiktstorn - Kaknristornet.

(_\
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Trädgårdskulturen är representerad i området med fyra botaniska
trödgårdar; Bergianska, Haga, Ulriksdal och Rosendal (Södra
Djurgården). Flera intressanta växter har under olika tidsperioder
förvildats/inplanterats. Området som helhet uppvisar alla tänkbara sätt
hur människan under en lång period påverkat naturen, särskilt på
växtsidan. Detta utgör därför ett unikt område för människans
kulturpåverkan.

Sammantaget är det kulturhistoriska inslaget så dominerande och av så

dokumenterat riksintresse att hela området bör skyddas av särskilda
områdesbestämmelser. Det måste vara ett svårt misstag att trasa sönder
kulturmiljöer som fortfarande är värdefulla, sammanhängande och
funktionella.

Naturvård
I Op-90 pekar man på särskilt bevarandevärda miljöer ur landskapssyn'
punkt bl a:

- inloppen från Mälaren och skärgården med lummig vegetation och
naturmark,

- Djurgården och Brunnsviken,
- innerstadens parker och planteringar,
- äldre ytterstadens grönområden och andra vegetationsrika områden av

betydelse för landskapsbilden.

Många av de historiskt intressanta parkanläggningarna och andra
landskapselement utgör kulturmiljöer med stort bevarandevärde såsom;
Strandvägen, Narvavägen, Karlavägen och Valhallavägen samt Humle-
gården. Dessa kan med sina träda116er fungera som gröna korridorer in i
EKOPARKEN från inre stenstaden (se vidare under avsnittet Turism).

Beträffande naturvärden av vetenskapligt intresse anges två klasser i ÖP-
90.

Bland områden med mycket högt vetenskapligt naturvärde (klass I)
nämns inom E,KOPARKEN två objekt: fuktrik lövskog i Uggleviken
samt Igelbdcken med grönlingen (=srillsynt fiskart).

Bland objekt i klass ll (högt vetenskapligt naturvörde) nämns i OP-90:

Geologi
- de Geermoräner vid Lappkärsberget, Ladugårdsgärde och

Djurgården,
- flyttblock vid Ladugårdsgärde, Djurgården,
- rullstensås vid Bellevue.

L
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Botanik
- torrbackar på Djurgården (vid Waldemarsudde),
- våtmarker på Södra Djurgården,
- övrig ädellövskog på Djurgården (Ladugårdsgärde),
- bokbestånd på Södra Djurgården,
- björkskog på Norra Djurgården,'

M ång sidt ga naturvörden
- Lappkärret; fågel, mordn, granskog
- Kaknäs; morän, skog, fuktäng
- f d Isbladskärret; ekskog, barrskog.

Kommentar: Uppenbarligen har en hård intern mangling skett, då
tidigare inventeringar har innehållit flera objekt och Länsstyrelsens
naturvårdsprogram anger att områdena Haga har klass I och Norra och
Södra Djurgården samt Ulriksdal har klass II.

Genom att som Öp-gO gör stycka i småobjekt och bortse från helheten
skapar man förutsättningar för en fortsatt naggning, styckning och
skövling av EKOPARKEN. Uppenbara värden som nuvarande
Isbladskärrets fågelliv har inte nämnts, men framförallt har man nog
underskattat den sammanhängande ädellövskogen som dominerar
EKOPARKEN. De stora bestånden av ek utgör ett värdefullt ekologiskt
inslag som i mångt och mycket orsakar den rika biologiska mångfalden
inom området.

Naturvörden i övrigt att beakta
. På den botantska sidan finns ett flertal för länetÄandet sällsynta
växter bl a: knölvial, luktvicker, gulplister, tvåspetsad fingerört samt
intressanta förvildade kulturväxter som körvelrova, turkisk lönn och en
uppsjö av gräsfröinkomlingar, och detta sistnämnda gäller särskilt det
hotade utbyggnadsområdet vid Frescati och Torphagen/Sofielund. Fina
torrbacks-miljöer - som naturvårdsverket särskilt påpekat skyddsvärdet
av finns vid L Skuggan (N Djurgården), Ladugårdsgärde och
Kvarnkullen (Ulriksdal). En mycket fin ängsflora finns vid den tidigare
fårbetade Kaknäs skjutbana och i dikena runt om finns rara vattenväxter
såsom norrlandsstarr.

. Inom området finns flera intressanta fiärilar bl a en getinglik
glasvinge som är utrotningshotad. Den finns bara på två lokaler i Sverige,
varav den ena ligger vid Torphagen/Frescati (Norra Djurgården).
Vidare är en mal (Dafa formocella) knuten till gamla ekar vid St
Skuggan/Frescati nära riksmuseet. Endast funnen här i hela
Skandinavien.

I
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. De stora bestånden av gammal ek - återigen - har många insekter
knutna till sig - i Sverige finns ca 550 arter enbart på ek varav 45 är
utrotningshotade. Flera av dessa hotade arter har hittats inom området
t ex brun trädmyra (Lasius brunneus) och skalbaggar som Plagionotus
detritus, Anitys rubens och Colydium filiforme. Bland steklar finns den
sällsynta bålgetingen som är mycket lokal i Sverige och sällsynt i
Mälardalen.

. Beträffande fladdermöss finns 6 arter bara inom Ulriksdals
slottsområde och totalt inom EKOPARKEN finns 8 av Upplands 11 arter
(hela landet har numera l5 arter). Den rika förekomsten beror främst på
rikedomen på insekter och ihåliga ekar (Ingemar Ahl6n muntl).

. Fågeltillgången dr rik n-red ovanligt täta bestånd hos många arter.
Snatterand, stenknäck, mindre hackspett, mindre strandpipare,. duvhök,
sparvhök, tornfalk och kattuggla är intressanta häckfåglar. Over 200
arter är anträffade och ett hundratal häckar årligen. Den höga siffran
häckande arter beror på det strategiska geografiska läget mellan
Mälardalen och skärgården, de varierande biotoperna med stora inslag av
ädellövskog med mycket ek, samt de sjöar av olika kvalitder som finns -
främst de fågelrika viltvattnen Lappkärret och Isbladskärret.

Friområden
I Op-90 betonas vikten av stora sammanhängande områden för att en
artrik flora och fauna ska bibehållas. Stora naturområden har ofta bättre
förutsättningar för artrikedom, de har också större motståndskraft mot
påfrestningar än mindre områden. Korridorer av naturrnark samt fria
vattenrum är mycket viktiga.

Kommentar: EKOPARKEN innehåller större sammanhringande gröna
områden som dock inte tål ytterligare exploatering för att behålla sitt
vörde enligt redovisningen ovan.

Friluftsliv i området
. Friluftslivet har här ett mycket starkt fäste med flera allmänna
arenor och specialarenor för golf, tennis, boule, ridning, fotboll,
skridsko samt spår och vägar för flanörer, joggare, skidåkare, ryttare.
Vidare finns anläggningar för motion/styrketräning, kanotsport samt
flera småbåtshamnar.

. Vid Stora Skuggan driver Naturens Hus naturpedagogisk
verksamhet i form av naturskola, utställningar, studieverksamhet och
utflykter. Man vill göra nämaturen i Stockholm uppenbar och tydlig för
besökare. Friluftsfrämjandet har Mulleverksamhet i området.

. Den största kvalitdn kanske ändå ligger i den rekreationsoas som
området utgör för storstadsbor och besökare. Detta är det grönområde
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större än I km2) som flest människor i Sverige har närmast tillgång till
dygnet runt och utgör därför en välbehövlig lunga för rekreation, idrott
och friluftsliv.

Turism
Ska man bedöma områdets värde ur turistsynpunkt är det kanske enklast
att räkna upp sevärdheter. Det är den sammanlagda bilden av detta
område som ger ett så överväldigande intryck:

Slott: Rosendal, Haga (div byggnader; Haga parkmuseum, Gustav III:s
paviljong, Koppartälten), Ulriksdal (div byggnader; Confidencen)
B o tanis ka trcid går dar: Rosendal, Bergianska, Haga, Ulriksdalsparken
Dj urp ar k; Skansen, Fj ärilshu set
Museer i övrigt: Biologiska, Eldhs atelje, Folkens, Judiska, Liljevalchs
konsthall, Naturhistoriska, Naturens Hus, Nordiska, Sjöhistoriska,
Skansen (inkl Skogens Hus och Akvariet), Tekniska, Tele, Ulriksdals
museenla (Gustav VI Adolfs och Karl XV:s musseer, Orangeriet,
Drottning Kristinas kröningsvagn), Waldemarsudde, Vasa, Ostasiatiska
Nöjesftilt; Gröna Lund
Teater: Gröna Lund, Fjaderholmarna, Confidencens slottsteater
U t s ikt s t onr : Kaknästornet
Nöjesöl Lustpark: Södra Djurgården, Fjäderholmarna; div anläggningar
teater, hantverkateljder, matställen
Naturvård: som speciella platser kan nämnas viltvattnen/fåge1sjöarna;
Isbladskärret, Lappkärret vidare fåge1öar med kolonier;
Fjäderholmarna, Kaknässkär samt naturstigar vid St Skuggan,
natur/kulturstig vid Ulriksdal.

Fast det inte är några direkta sevärdheter kan man nämna:

sjukhus; Röda korset, Roslagstull, Sophiahemmet
utbildning; KTH, Universitetet, Konstfack, Filmhuset,Polishögskolan
militär; K1, Militärhögskolan
media; Sveriges Radio/TV
värdshus; Lidingöbro, Källhagen, Djurgårdsbrunn, St Skuggan,Ulriksdal
idrott/friluftsanläggningar; Fiskartorpets motionscenter, Tumba golf,
Ryttarstadion, Kungl Tennishallen, Östermalms IP, Aktiverum
(Frescati), div båthamnar.

Förutsättningama för turism i området är extremt goda och fungerande
redan i dag och behöver inte ytterligare motiveras - besöksantalet kan
uppskattas till ca l2-15 milj/år - men vissa kompletterande idöer kan
kanske vara på sin plats.

. Man bör tänka på att skapa naturliga startpunkter och korridorer
till parken. Förslagsvis kan Kungsträdgården (med Sverigehuset),
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Berzelli park och Humlegården fungera som centralt belägna öar där man
kan få information från broschyrer och tavlor. Därifrån kan man sedan
gå i de tidigare nämda skyddsvärda esplanaderna (Strandvägen, Karla-
vägen, Narvavägen, Valhallavägen) till olika entr6er/portar inom parken.
Vidare finns snart möjlighet att ta nya museispårvagnen mellan
Norrmalmstorg och Skansen (klar under l99l).

. Passagen mellan sportfältet och Lilljansskogen sker i grönska via N
Tessinparken och Erik Dahlbergsgatans all6. En entr6lport bör även
finnas vid södra Tessinparken.

. Man bör planera in fler båtturer som på ett trevligt sätt; med
musik, dans, trubadurer och entusiastiska guider visar EKOPARKEN.
Varför inte teater om historiken i området ombord eller på

Fjäderholmarna. En tur som framförallt behandlar Brunnsviken/
Edsviken drivs redan i dag.

. Man bör stimulera till besök i EKOPARKEN och att färdas
EKOlogiskt med hjälp av häst, cykel, segel, kanot, skridsko eller kanske
elbil/buss. Detta bör särskilt attrahera utländska turister och konferens-
gäster. Dylika mångsidiga parker som EKOPARKEN är sällsynta
utomlands, liksom i Sverige.

. Man bör återuppliva Haga-festerna i Bellmans anda. Om man
planerar bättre, stimulerar till tidstypisk klädsel, har ett tidstypiskt
program och noga avslutar festen, så blir kanske stökigheten hanterbar.
Anknyt till traditioner och anordna t ex skördefester på Gärdet och på

Stora Skuggan. Målet är att folk ska njuta i grönskan. Gärna i
föreningsregi.

. Större idrottstävlingar ska få fortsätta inom EKOPARKEN men
kanske lite mer kanaliserat och grönskans värde ska alltid poängteras i
skyltar, nummerlappar, tävlingsprogram. De.tta bör vara en förutsättning
för att en arrangör ska få sitt titlstånd av STÄ. Förberedda texter med ett
EKOlogiskt friluftsanpassat budskap bör tillhandahållas av STÄ.

Möjlighetema till speciell EKOturism är goda och en särskild grupp kan
titta på dessa frågor.

Kollektiva transporter inom EKOPARKEN
Följande viktigare kommunikationer finns i eller nära området:
- museispårvägen från Norrmalmstorg till Skansen (klar under 1991),
- båttur med M/S Afrodite från Grand Hotel runt Södra Djurgården-

Millesgården-(St Skuggan)-Ulriksdal-Brunnsviken
- div båtturer till Fjäderholmarna via Blockhusudden från Grand Hotel

och Nybroviken, även från Ropsten,

t
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Tunnelbanestation Karlaplan, Gärdet, Stadion, Tekniska Högskolan,
Universitetet, Bergshamra,
samt en mängd busslinjer i Stockholm och Solna.

Dessutom finns en järnväg mellan Norra Station och Frihamnen som ev

skulle kunna utvecklas för persontransporter.

EKO-Staden
EKOPARKEN innehåller också EKO-Staden.I denna park bevaras natur-
och kulturvärden och görs tydliga för betraktaren. Men om detta rör
traditionell natur- och kulturminnesvård sä kan EKOPARKENs icke K-
märkta bebyggelse och dess invånare involveras i ett modernt
miljövårdsprojekt som tar säte i EKO-Staden inom EKOPARKEN- Detta
innebär atfman i stadsdelama Bergshamra, Gärdet, Hjorthagen, statliga
institutionsområdet och Fri-ffärtahamnen skulle starta miljöprojekt där
man kraftfullt driver frågor såsom:

- avfallsortering, kompostering
- energibesparing, alt energikällor
- transporter; utveckla så miljövänliga transporter som möjligt av gods

och person,
- samt att utveckla tankarna kring och praktiskt genomföra den s k

EKObyn som fungerar i kretslopp.

Just nu pågår ett riksrådslag inom HSB-rörelsen om miljöfrågor särskilt
om de som är knutna till bostadsområden. Det vore mycket liimpligt att
knyta ett samarbete kring EKO-Staden. HSB håller för övrigt på att
bygga en EKOby i Farsta och har redan byggt bostadsområden med
EKOby-inriktning på andra ställen i Sverige.

Många miljöfrågor har en direktanknytning till EKOPARKEN via
diskussionerna kring farjetrafiken, Österleden, Värtaverket. Området har
tradition på energiområdit genom Gasverket och Värtaverket.Överhuvud
kommer man i EKOPARKEN att kunna föra en diskussion som rör stora
delar av rniljödebatten; stadsplanering, trafikplanering, grönska contra
bostäder, arters existensberättigande, luftvård, buller, energi,
inplantering, jakt m m.

I Naturens Huslstora Skuggan på Norra Djurgården formas verk-
samhetsiddn kring denna park. Naturens Hus ska väcka stockholmamas
intresse och skapa engagemang för närnaturens biologiska mångfald,
livskraft och bevarandevärde. Naturens Hus ska också fungera som arena

för miljödebatten i allmänhet och den som uppstår som en följd av
EKOPARKEN i synnerhet.
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Hoten
Redan 1913 väcktes i en riksdagsmotion frågan om att dra upp gränser
för en bevarad oförstörd natur på Djurgården. Idag har denna fråga
blivit akut. Under 1990-talet hotas Djurgården, HagafBrunnsviken av

exploateringsplaner som hela tiden naggar och i vissa fall (Frescati)
slukar jättebitar av djurgårdsmarken.

Här är exempel på den exploatering som hotar:

. Ladugårdsgärde
Här är det småbitar som försvinner. Små bitar i taget som för varje gång

sänker värdet av det som blir kvar. De små stegens tyranni.

Förslag: Mycket restriktiv hållning mot ny- och tillbyggnader.

. österleden
Den föreslagna motorvägen Österleden över/under Djurgården kommer
att generera mer trafik till city än den avlastar. Som exempel kan nämnas
att vid Lindarängsvägen/Ladugårdsgärde kommer enligt planerna en 4'
fitig avfart som leder in trafik i city. Avgasutsläpp i Lill-Jansskogen och
följdinvesteringar bl a i form av tillfartsvägar som naggar på det gröna
är andra problem. En stor risk med dylika projekt är nämligen den s k
katalysatoreffekten, d v s att stora vägbyggen drar med sig ytterligare
exploatering i form av hus och vägar i en senare - ej klart redovisad -
etapp. Denna effekt kan i framtiden ge en samlad bebyggelse mellan
Frescati-Husarviken och Lill-Jansskogen. Med riksdagens miljömål för
luftvärden i beaktande måste kollektivtrafiken kraftigt öka och biltrafiken
kraftigt minska. När man inte ens i Los Angeles klarat av att bygga
städer för massbilism lyckas inte vi heller.

Förslag: Satsa kraftfullt på kollektivtrafik i första hand för de stora
trafikmringderna, inte p å mas sbili sm.

. HusarvikenlFisksjöäng
Här planerar Stockholms stad en bostadsutbyggnad som tar klivet över
till Norra Djurgården när industriskjulstaden vid Fisksjöäng upphör
1994. Byggs norra delen av Husarviken (dvs Fisksjöäng) har
exploatering.n av detta hörn av Norra Djurgården påbörjats på allvar
eftersom det sen inte finns någon naturlig gräns som stoppar expansion
västerut mot Frescati.

Förslag: Detta befintliga industriskiulområde bör rivas och ersättas av etx

mer naturinriktad anvrindning. Man kan istöllet tänka sig en mindre
EKOby med htistar och andra kreatur och friluftsanlöggningar för
naturinriktad frituft såsom paddting, segling, skridsko, ldngdskidåkning,
orientering etc. Vidare ett Hrilsans Hus och kanske även atelieer för
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naturhantverk såsom keramik, korgflätning, textilvöxtfrirgning etc. I
andra hand bör området återföras till naturmark enligt ett av
Dj ur gård sförv al t n in I e ns tidi g ar e för s la g.

, Statens instituttonsområde på norra Djurgården
Under 1990 presenterades ett förslag om exploatering av Norra
Djurgården. enligt denna finns det plats för 386.000 kvm institutioner
oöh kontor, en ökning med 7O?o jämfört med i dag och därutöver
tillkommer bostäder för ca 3 000 pers vid Bergiusvägen. Denna exploa-
teringsgrad är definitivt för hög. En sådan utbyggnad kommer definitivt
att hårdhänt möta den befintliga bebyggelsens mer landskapsanpassade

arkitektur samt att ödelägga flera av områdets lokala grönytor.

Förslag: Det är endast i anslutntng till befintliga institutioner samt i liten
utströikning som utbyggnad bör ske i denna kulturhistoriskt värdefulla
mitjö. Bebyggelse vid Bergiusvägen (sörskilt kullen på östra delen),
Sofielund ich Torphagen bör helt avvisas. Strandntira områden i
Stockholm rir en brisnara och bör inte bebySSas ytterligare"

. BelluvuelstallmcistargårdenlNorrtull vtd Brunnsviken
Här pågår en huggsexa som kommer fram i de nyligen presenterade
planernä för området. Kontor vid Belluvueparken samt ny okänslig
hcighusbebyggelse (bl a japanskt storhotell) som förfular den rådande
arkitekturen och porten till Stockholm. Här pågår redan en debatt.

Förslag: Gör ett inlögg i debatten snart i och med lanseringen av EKO-
PARKEN och föreslå en miukare och måttligare exploatering.

. Haga trafilqlatslFrösunda
Här knapias åierigen av parkmark - i det ena fallet Hagaparken-som får
ge efte; för den vaxande bilismen, i det andra fallet SAS-husets
öxploatering i Frösunda som bryter en bred grön bård 991n annars

relätivt ograverat skulle kunnat bära ända upp till ulriksdal/sörentorp'
Sen den exploateringen kom till (drygt motsvarande de fem
hötorgshöghusen-5s 000 kvm) har hugade exploatörer intresserat sig för
området och här är snart stora hot mot grönskan att vänta...

Förslag: Motarbeta ytterligare exploatering som annars mycket olyckligt
kommer att skära av en grön kil.

, Sörentorp
Föreslaget som framtida utbyggnadsområde för Solnas bostadsbehov'
Hotet äi svårt men tidsfristen lite längre än i Frösunda. Området är

värdefullt genom sin vildare karaktär än andra områden inom EKO-
PARKEN öch en bra skyddsbuffert för Ulriksdal mot en ev expansion
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från Sollentuna. Området utgör en viktig länk mot Järvafiiltets gröna kil
som berör området.

Förslag: Bör absolut inte bebyggas utan polishögskolan kan vara kvar,
dock med möilighet titl ett kanaliserat utnyttiande av vandrare'
Försvinner potishbgskolan kan detta bli ett spönnande natur-,frilufts- och

motionsområde på samma sätt som komplexet Fiskartorpet - Naturens
HuslSt Skuggan (och ev i enframtid Fisksjöäng vid Husarviken).

EKOPARKEN contra storstadsutvecklingen
Planeringen i Stockholm idag sker i stor utsträckning av bygg- och

fastighetlföretag som via s k fArhandlingsplanering med planerare och

inflytelserika politiker pressar fram kommersiella centra (kontor,
storäentra typ Globen) i uibyte mot bostäder. Detta ger hela tiden ett hjul
som snurrai-allt snabbare och som hela tiden utarmar glesbygden och

övriga landet och samtidigt överhettar Stockholm. Genorn att
arbet"stillfällena (kontoren) ökar så ökar naturligtvis kravet på bostäder.
Denna planering gör att regionen alltid kommer att ha växtvärk,
trafikproblem, bostadsbrist, sociala problem och en ökande kriminalitet.
Det är därför dags att vända utvecklingen och få en region och en

befolkning i balans. Det gäller att inse att regionen i princip är

färdigutbyggd och att expansionen bör ske i andra delar av länet eller
landet. Nåi hela innerstan är asfalterad och sönderbyggd måste man ändå

söka sig någon annanstans, men då till priset av en vidrig miljö för de

so- teda., bo. här. Alla människor har rätt till en dräglig boendemiljö
och till en grön närmiljö.

Staden behöver alla de nu befintliga grönområdena och en vidare
exploatering är oacceptabel. Det gäller att nu prioritera de människor
som redan bot och verkar här. Genom att skapa en sammanhängande
natur- och kulturpark här så ger man en gåva till alla för all framtid i
Sverige för EKOPARKEN ör en nationell tillgång.

Vad innebär EKOPARKEN ?
. Möjligheter till ett slagkrafti gare, bredare utbud av natur och

kullui Mera resurser fö. info.mation- och programverksamhet
som ska öppna ögonen på storstadsboma och besökare. Detta
kommer aii ge dem en ny stad - en ny grön värld kommer att

öppnas. EKOPARKEN visar på omistliga värden på ett nytt sätt,

i ett sammanhang.

. Föredöme och modell för storstads- och tätortsplanering i Sverige

och utomlands. Detta kommer att stimulera andra kommuner att
planera för aktiv grönska samt natur och kultur i samspel.
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Den manifesterar en skyldighct att bevara ett levande kulturarv
från att rivas, naggas och skövlas bort.

Den blir ett bra exempel på att man via rätt skötsel kan skapa och
vidmakthålla biologisk mångfald.

Den gör biologisk mångfald tydlig för de många storstadsboma och
storstadens besökare.

Den innehåller mycket av idrott, kunskap, nöje och glädje och den

svarar mot människomas behov av närhet till grönska.

Den är jämlik, den vänder sig till alla, den är tillgänglig, den är i
princip billig att avnjuta.

Genom att man på ett naturligt sätt avgrönsar ett område blir den
lagom gripbar, mångfascetterad, omväxlande, innehållet får
konturer. Det kommer att ges goda möjligheter att genomföra
projekt - typ EKO-Stad - med EKOPARKEN som spelplan.

Man bör satsa storslaget på parken,men det är inte helt nödvändigt
eftersom det redan finns så mycket. EKOPARKEN kan avsättas

inom befintliga resurser hos berörda myndigheter.

EKOPARKEN är antagligen vår sista chans att vända den negativa
storstadsutvecklingen och skapa en bättre livsmiljö i Stockholm.

Ett nattonell park i en storstad sont Stockholm kommer fler tillgodo än

alla andra nationalparker tillsammans. Därför ska Södra Diurgården,
F j rid er ho I mar na, Ladu g år ds g rir d e, N or r a D j ur g år de n, B r unn sv ike n I H a g a,

Ulriksdallsörentorp och nttmera bebyggda delar av ståthållarämbetets

förutvarande maik betraktas som ett samntanhängande område av

riksintresse. Här ska natur- och kulturvörden bevaras för de som lever i
do7 och tilt gagn för kommande generationer. Går visionerna i
upp|yttrtse och horc, srcppas eller kraftigt hegränsa, {.i blir detta
§ueriges främsta och mångsidiga natur- och kulturpark - EKOPARKEN.

Naturcns HuslStora Skuggan i ianuari 1991
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