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Nya attraktioner, förbättrande av nuvarande'
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BIOIOGI SK I'IÅ}IGFAI,D

Vi måste s1å vakt om ekosystemens ursPrungllga funktioner' så

att samspelen me1lan växtl och djurarterna inte rubbas'

De populationer av djur och växter som isoleras på grund av
iårrä=i.ap"t= riåg"rentisering genom urbanj'seringsprocessen och
jord,brukets tåii""ifiserinår-, är ofta för snå för att överleva'

Mångfalden betyd'er genetisk grunllrygghet för det biologiska
sainhäIlets forilevnäa ocfr utieckling-och även motståndskraft
,"t =j"fliga åii"t =r.arigt störningar ( niljöstörningar)'

Genvetenskapen är i dag endast i början av ett mycket stort
;;;;k"ilä=iärt--n"t qåir"t för den sku11 att bevara så mvcket
som möjIigt ostört för framtiden'

Den biologiska nångfalden är sårbar av civilisationsprocessen'

"",i 
iååq å: 1ängre har absoruta geografiska gränser utan har

påverkan, beroeide av arten, På åtöire lokata' regionala och
globala områden.

Civilisationsprocessen är utbredningen av människans urbana
*ifja"tpå bekäst'nad av levande biotoper'

Att bevara den biologiska mångfalden innebär att fungerande

"å"t:-""n 
alursamhälien bevarås och att mark och vatten ut-

"vIi:"=-pa 
ätl-=åäåni satt at't djur och växter ges förutsätt-

ning att fortbestå.

Kärnområde benämns område med en mångfald av naturtyper-bioto-
per med fungerande ekosyståm' Eftersåm djur och växter kan dö

it även i bia livsmiljöår( som t'ex en ovanligt kaIl sonmar'
i;";;i--)-xiåvs spridningskoiridorer så att omiådena kan koloni-
seras på nYtt.

Inom Ekoparken finns tre kärnområden: inom Södra Djurgården'
lläii"-o:i.tgarä"t,-ocn Ulriksdal-Sörentorp' Dess- omfattning
Irå*gai'.lr'nir.qd karta' Dessa områden måste skyddas från
störningar.

Spridningsmöjligheterna för djur och växter meIlan kärnområdena

är begränsad.e uti n"oyggerså oän 'ägur ' . 
varj e ny exploatering

och ökning av i."iixi.åpaciteten nååte^inom spridningskorrido-
rerna uppvisa minst ett nollresultat för niljöintrång och helst
en förbättring.

Runt vägar, hannar och bebyggelseområden och även inom de

senare är aet-angåraqåt atl-ået finns zoner' som kan ta emot

huvudparten i";ilj ååiå.t'i"qar som. inmission ' slitage o dyr '
om dessa buffertzoners ( = iä.t'områdenas buffertzoner) kapaci-
tet minskas gå.ro. exploateringsåtgårder eller frestas genom

öxaa belastni"q-pa"elkar dettå kärnonrådenas nångfald'

vissa miljöer inom Ekoparken är särskilt känsliga för påverkan'
Det svårvittrade urberget 

-å"n 
tlrr'na j ordtäcket av rnoränj ordar

gör att *.rx".,-åt ia==,1rning1[äl=11?:-larrskog' ]avar och

svampar at rårr=rig;-;å;-iuritöroreningar' orika organismer är
beroende av särskilda växter, förmultningsstadier' so1- rsp
skuggförhä11;;ä;"1-="' finns i naturen mån som Iätt försvinner
genåm felaktig skötseI.
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Kärnområdena utgöres av gamla kulturmarker och ursprunglig
naturmark som bevarats tack vare däss status som jaktmark för
;&;; =tåtra"t- Inom området har stora sammanhängande ekskogs-
f"iii"t bevarats- Först genom ekskogsregaligt 99n. efter dess
iippnåt""a. avsaknaden av behov av ekvirke för flottan kom

ekarna att få stå orörda- Spridningsområdet Brunnsviken består
av anlagd Parkmark.

KIILTURUINNEN

Kulturminnena inom Ekoparken består i princiP av fyra olika
huvudtyper med park-natur som gemensam nannare'

Högre stånd'ets park- och slottsanläggrrj'ngar' främst
kring Haga-Brunnsviken-Ulriksdal'

Högre ståndets jaktPark och dess

=.it militära övningsfält som i
av norra Djurgården och i viss
den.

Enskilda viI1or och od'lingsområden' som finns spridda
över hela området.

Vetenskaps- och industriminnen, som koncentrerats
til1 universitetet och KTH samt de nedlagda veteri-
när- ""n sf.ogshögskolorna, samt tilt Hjorthagen'

Kulturminnenas bevarande skapar en levande stads- och land-
skapsbygd. De skildrar "u.**t-"t"get 

en sida av landets utveck-
ii;; tiir ett rnoaern centralstyie, utvecklingen av jordbrukets
.rä.i.,g.t, parkens och trädgårdäns ro11. j- samhället-samt ut-
vecklingen av friluftsliv. Tack vare ett sammanhängande stort
landområde har också en levande och innehålLsrik natur kunnat
bevaras. Bevarandet av landskapet-parken så opåverkat som

*å1iigt är därför av största angelägenhet'

underhå11sj ordbruk,
huwudsak utgörs i dag
mån av södra Djurgår-
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Ulriksdal är den svenska trädgårdskonstens vagga' Här utfördes
den första t""å==""siräagåraei' Parken har sedermera omvandlats
oenom tid.en i konstens olika stilar fram ti1I våra dagar' A11a

åpoker har lännat sPår efter sig'

Ilaga-Brr:nnsviken utvecklades under Gustav III ti11 sin tids
märkligaste piiX""faggning i d'en romantiska stilen' den s'k'
engelska parken. stoiheten består dels i själva.IagaParken men

riiå-*v"xät i det totalgrepp som gjgrde Brunnsviken ti1I ett
centralmotiv för ett flertäi ettgeiiia parker runt sjön' som

bild.ade en sarmnånnängande helhei' Haga' Bellewue' Frescati'
Bergshamra, ri;;ii; ria=""ätt'i:t, AnnåIund' Karaktäristiskt för
;1iå-;;Gqg"i"gåi-i"rrl sj ön är att stranden omarbetades ' Man

srävde kanaler-och vikar för att förhöj1 d:t Eit!:I::ka och

fantasieggand.e i land'skapet' Mycket av-detta förstordes genom

sjösänkningen ree:, en.däI g"t'å'.n utfyllnader' ngn.-är nöj1igt
att återskapa.-E;-irifiiq inirediel:. i tidens idevärld var
mönsterjordbruket och aå minåre odlingsområd'ena inom själva
parkerna.

Inom delar av Brunnsvikenorurådet har senare tillkourna anIägg-
ningar gjort egina och krafiiq" ingrepp-' Av dessa har Bergianska
träd.gården, Rifsnuseet och våtenstcapsåxaaemien samt skogs och

;;a;;i;århögskolorna i huvudsak anpassat sig tiII helhets-



greppet och inte aIlt för mycket rubbat parkkaraktaren av

nilri'ri=.riken. Andra har genom sin påträngande bebyggelseut-
iåt*ti"g påverkat parkkäraktåren' Scantic Hotel1' den nya
neigsnaÄrän"uyggelien, veterinärhögskolans panncentral' wenner-
Gren Centers ååönrr=, Hagakullen' anar. har påverkat med oIämp-
lig ljusskYltning.

Höcrre ståndets iaktPark

Den Kungliga Djurgården-och onråde kring Ulriksdal användes för
J"iit.'-iåi ått åari" området i skick bed'ievs ett begränsat jord-
i;"k. områdena utgör id'ag Ekoparkens kärnområden'

Enskilda willor och odlinqsområden

Den nya villabebyggelsen representerar borgerskapets sökande av

lantlivets behag i-upptysniigst'idels.anda och under ett drygt

="["i-rtan tiII vårt åriunaråaes början och fattigstadens
;å;;i. möjliqhet ti11 rekreation på landet' Byggnaderna som

äå"ä,iäaä;ä;-å;-;ti.!iå:.i9niskt intlessanta omsavs som resel av

generösa parxår.-Åia=t är Paschens Malmgård i Bellevue' od-
lingsområdena för arbetarklu=="'nör tiff d'e första i sitt slag
i landet.

En paraIIe1} tiI1..villorna och odlingen- är sportens och idrot-
tens utveckling- Även den startade hår med ldrottsparken ( nuv

iiääi.") båtspårt ( i Brunnsviken) ridanläggningar och ut-
flyktsområden.

)

VetenskaPs- och industriminnen

Frescati rned sina högskoleanläggningar hör i huvudsak ti1I
sekelskiftet 19oo och formats i-nationalromantikens anda som

ansåg att natur och arkitektur skulle samverka tiI1 en helhet'
De representerar en med den engelska parken para1IeII kultursyn

".n-nåi-åaiför 
väI kunnat sammånfogas med' det gustavianska

parkkoncePtet -

Bergianska trädgården representerar en mycket rik period av

="åå=r. trädgårdJxonst neä den offentliga parkens s!9ra genom-

brott ocn viIlåiiaa"ns-viliaträdgårdenå egentliga ti1lblive1se'

Hjorthagen. Den kommunaltekniska utvecklingen startar med

vattenverk och gasverk, brandstationer' Det var en form av

kommunal rnanifeåtation som krävd'e satsning på de arkitektoniska
uttrycken.

PARK- OCH NATITROI,IRÅOTX TöN TNTT TTS,LTV OCH REKREATION

Ovan nämnda kulturpark- och jaktparkområden utgör ett ssmmäD-

hängande friluftsoiråa" t" t'åtionell betydelse' I en randzon

närmast n"ryggåi="" inryms de aIlra flesta an1äggningiarna som

idrottsplatser, sportfäl!, museer och utstäIlningar' nöjese-
tablissemang--itö;;; uåtntrnrttt' området i övrigt inrymmer

ett rikt sortiment av natui- och landskapstlrper med"förekornst
å"-gåår"giska fornminnen och historiska fornminnen' Aven en

nängd lokalei för få91ar ;in ?nd53-vilda d'jur ingår i rekvisi-
tan. Alrt ar; åir"i i"" uii--råttirrsänslisl' uöjrisfeterna ti11
naturuppt"reisei kräver dock att man värnar om att i dag rela-
tivt ostörda-;a;";åpartier fö''blir ostörd'a (svårti1Igängliga)'
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IÄGSTIFTNING

Gä11ande lagstiftning, byggnadslagstiftningen, kulturminneslag-
stiftningen och natur"aräilagstiftni'ngen, g{ffgr för enskilda
delar ocfr. skapar ej ett sammånhängande skyddsnät över hela
företeelsen EkoParken.

En särskild, lag skulIe vara ett 1ämpligt i-nstrument som regle-
rar bevaranaefiågorna, skötselfrågoina och rekreationsfrågorna'
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VÅRDA

NA:rURVÅRDSPROGRÄU
PARKSKOTSEI,PROGRAU
RESTAI'RERINGS PROGRÄ!'T

ÅTTNTAEXINGSPROGRÄU

Ekoparken består av mångskiftande naturmarker och anlagda par-
ker, samt bebYggelse i Park-

Marken förvaltas av Slottsförvaltningen, Domänverket' SJ' Bygg-
nadsstyrelsen, Stockholms stad och Solna stad samt ett antal
enskilda. En åvergripande överenskornmelse med samtliga rnarkäga-
re om en giemensam-aitferentierad skötselplan är angelägen at't
å=tåäx"**å aat awägningar melIan olika intressen och kompeten-
ser redovisas. planån nåste även innehåIla ett utvecklings--och
röirättrinqspro!;;- områdets omgivningspåverkan måste också
definieras i Planen-

Det är angeläget att få klarhet i hur mycket av rekreation som

kan tillgåao=å= inom området utan att dess status påverkas'
Detta g"t =u.*iidigt ett mått på vad som måste tillgodoses inom
byggelseområdena .

Viktiga parkområden måste restaureras, andra nyskapas ( ex
Hagakullen, bensinstationstomten )'

Några områd.en bör snarast återföras tiIl-parkmark I?I att skapa
en helhet som ABA-tomten, Fisksjöäng, delar av Storängsbotten'

omgivande trafikleder skapar stor oönskad öppenhet i landskapet
och samtidigt sprider traiirtruller och avgasår' Program för
dess åtgärder är viktiga-

VISA
Til1gänglighet i form av bekväm kollektivtrafik är en förut-
;å[tiilö r5r omraået- särskilda entreer med utrustning' toalet-
ter, iniormation rnm måste skapas på de viktigaste platserna'

För d.etta krävs en översikt av allmänna kourmunikationer och
studium av tresöksströmmar. I känsliga områden krävs kanalisa-
ii"t för att området ska1l tå1a påfrestningarna'

Ett studium av Iärnpliga nya attraktioner bör göras' De bör
santidigt ingå i "tt ålr"t3iftrigt turistprogram och kulturut-
bud.

Att kunna visa onrådet och ta det i bruk för friluftsliv och
rekreation, =p"ia" kännedom om dess unika ti11gångar' är det
;ir;fr;;;iä'="[iåi att håvda det som en viktis resurs för landet
och regionen.



L

L

v

J

Mot bakgrund av ovanstående säger.vi..nej ti11

Vårda Visa- Program.

Bebyggelse inom Haga-Brunnsvikenom-
rådet och Ulriksdal ( är i
PrinciP slutexPloaterat) .

Bergiusvägens dalgång

Fisksj öäng

Storängsbotten

TorPhagen

Roslagsvägen utökade kapacitet' Den måste
' minskas

Tullstationer som kräver mark inom Ekoparken

Trafikplats vid Lindarängen och trafikplats
vid storängsbotten i föreslagen utformning

Ventilationstorn inom EkoParken

Mot bakgrund av ovanstående begär vi att

Att all planering i första hand skall tillgodose
natuivårä"rr=, kuiturminnesvårdens och friluftslivets
intråssen. om något därutöver kan inrymmas skall de

- vara av riksinträsse ' And'ra kommunala och enskilda
intressen måste Iåkaliseras tiI1 annat område utanför
riksintresset EkoParken'

Miljökonsekvensbeskrivning utföres för aktuella ex-
pro.iäiing=pro:ekt' om koäsekvenserna blir svåra för
ae öveigripänaå må1en måste projekten kunna omprövas'

Trafiken minskas inom området'

Alternativet Ålstensleden måste utredas'

Värtahamnens fraratid ifrågasätts'

Ev ollnnpiastad'ion förläggs tilI annan plats

Utbyggnad av universitet och högskola begränsas'
söaäiiörnsalternativet utreds'

eäIIand'e detaljplaner och avtal om exploatering som

"triääi 
*ot a.-ävergripande måIen måste återtagas'

Pendeltågsstation i Sollentuna får ej innebära ex-
Ploatering av SörentorP'

Norrtull-Haga Söd'ra utreds ned hänsyn tilI -entre till
Brunnsviken:Haga och som port til1 stenstaden'

Bergianska trädgården utreds som Nordisk Botanisk
Träd9ård

Brunnsvikenområdet görs ti}l förernåI både som helheL
ocn i delonråden föi en internationell idåtäv1ing'


