
Ekoparken - världens
första nati onalstadspark
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Suerige ocb ucirlden har
fatt sinf)rstu national-
stadspark. Den 19 maj
inuigd.es Ekoparken au
kung Carl Gustaf.

Parken sträcker sig från Fjäderhol-
marna till Ulriksdal. Det är ett sam-
manhängande landskap som omfat-
tar södra och norra Djurgården,
Skeppsholmen, Kastellholmen, Bell-
mans Haga och Ulriksdal.
1 lkoparken, som ären unik bland-
n\ng av natur och kultur, har nu lått
ett reiält lagskydd mot vad landshöv-
ding Ulf Adelsohn i ett tal kallade "de
små stegens tyranni" som nästan
omärkligt fiaggat området i kanterna.
( Henrik §Taldenström, eldsiäl och
pbpkttedare för Ekoparken ktrnde

temporärt andas ut när kungen
skickade upp de tre brevduvorna
Yd.rna, Yärda och Visa.

- Det här är grunden för en uthål-
lig utveckling sorn ska göra Eko-
parken till en stor attraktion.

Hoten inte borta
De tre V:na är motto för Ekoparken.
"Yä.rna" därför att hoten ännu inte är
l-relt borta mot denna oas i storstaden,
som är landets mest besökta grönom-
råde. Det är främst det kungliga be-
skyddet som under seklerna räddat
områciet från exploatering.

Ekoparken rymmer såväl slott
som parkanläggningar. Den gamla
kulturen såmsas med en unik bland-
ning av ekar, ä.ngar, strandprome-
nader. Det finns 250 häckande fågel-
arter, från häger till vitryggig hack-

spctt, nr:ird och rir,, insekter och
fj:irilar. Dct :ir l-rär v:irclen kommer in,
mecl hjiilp av pcnger från \rrirldsnatur-
fondcn.

Riksangelägenhet
Stockholmarna har anledning an
str:icka på sig, rnen den första
nationalstadsparken tillhör alla. Att
visa den år därför den tredje målsätt-
ningen. Det är något sorn bl. a. Stock-
hohn Sightseeing åtar sig. I sornmar
satsar företaget rejält med birtar, bu.s-
sar och gr-ridade pror-nenarler för såväl
grupper som allmänhet i Ekoparken.

Skärgårdsnatu r, slott, grönskande
kungliga jaktmarker, värdshr-rs, kr.rltur
och nöjen. Ekoparken, nr,r erkänd
som riksangelägenhet, kommer att bli
en attraktion långt utanför Sveriges
gränser. Anders.lugnell
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.fag klär mig i gåvzinliga skor. tjocktri)ja och nug,rnting
Iiknande cn oljcrock s()n1 intc ter st11,k orr clct ltelrliu:rr
rcgna, Och så ger jag nrig ut i skogcrr. cller :iker ut p.r
landet. Det stärnmc'r. r>ch jas lt'c k:rs nir r.rl)p lill lLnclrus och
nrina egna ft)ruäntningar onr hur nrrn skall li)rhrilll sig till
r ren.
.. ,rlcj, jag zir intc n'rcclfi)clcl nrrrllc , torrcluss-, -tallb:rlr i

skr>rna-tomantiker. .]ag fi)reclrlrr rict ircl<rlinre. I)ct flir
gärna vara lite lyxigt och flirdl'Lrllt onrlirirrg ntig.

N.åja. jag her anpasset rrrig. .J:rg kl:rgur intc n:rl r i

n'r:istc snäla på sötvattnct p:r sorrrlrrnu i sklirglircicn.
I ': jag upp rnitt i nattcr-r her jeg l:irt ntie hrrr lnrn
klr:shoppar fi)r att unclvik:l lrtt trenlpu ihjlil groclornu.
Och jag ltlir intc l?ingrc räclci ft)r räboclicn sonr skrillrroclt
har bcstäml sig lOr att r,:ir tor.r.it lir hrrns rcvir.

Jag älskar intc vrirl torrrhss. NIrn inscr:rtt s:i lLir lir ciet.

Jeg kan rcntar'' kzinna rnig stolt (ivcr utt vure lliljr)r,linlig.
Ocl-r så längt:ir allt lrra, s;i l..ingc clct lnr-rtiler onr sk:irgrrr'r'r,
skogcn ellcr n:igon annenslans cllir dct intc fir-u-rs r-xrgrr
altcrnatir,.

Nästa vccka ska jag åka pi konflrcns utlrnft)r' sre'n.

Jag undrar ltr,rr nryckct urilj<)trencl jag kontrncr :ltt ntöt,l
d:ir, ocl'r pä vilket saitt jag skall enpasse rnig rill deni,Går
iag miste om clen cllir lilla fl:ikte:n er' llild odt 1r,-r sor.r-r

njr-rtninge n av atl bo bckr,ärtrt och ltli irppessacl ntccl gocl

scn'icc och gocl mat inncb:irl' i\'{:istc jlg cr-rgagera ntig i

avlallsl'rantering och ritcrvinningT
Sonr i cn rnardri)nr kan bilcier frän cn clag på dcrr

Absolr-rt Miljöanpassacle Konfcrenser-r clr,ka r,rpp firr n'ritt
inrc. Ilumrnet jag ska bo i rir spartanskt ocl-r inte alltlor
uppvärrr-rt. En stor clcl av golvirten Llpptas av diverse
bchällare fr)r avlallssorrcring, och ...io, faktiskt... clet zir

bäddat mecl lralrnmaclrass. Dr.rschcn :ir sr-rålstrilancle ocl-r

slinelanrp:rn l:igclcktrislt. Iilicl gri)nselisl'r'trk<>stcn Irjrrrls
r"i pli Ortvencllir-rg icnlirr)ngcrnlL. \:i liIxr ocks:'r pli
t'cningsvcrl<ct. 1ukt:rr pi konrpostt-'n oc'lr ftrr stilll lti<:rnt-
skep tnccl clcss invlin:rre . Sorn uvslLrtning 1lr vi kluppu
furen, lrnlliggl.tir-tgcr.ts avgasl-r'i:r or'ir tner'!isn:rlli .qlisklip-
1)ere .

Iinclcr konfLrcnscn r:rsl)ls tlct :rnlctkninger r-nccl

b1r'er-tspcnne ire obl,.:lit rclrlrl):ll)lx'r. I)ct ltrtrl:rrrclc
lninelelvattnet lil utlrvlt nrol jrirnsnrlrliunclc lrnrnn.sclito
och i cr-rliglrct nrcci :rlltiliope lur i i vttclrLrlllrr nrcrl
insnugt't:t linll'On till Or-ttt'ct sorrr scrvcms i fi)rnriclcllgs-
p:lust: n. I lr.rtrtr ...

NIcn clct nr;rste I<lrnslic intt hunclllr oni ur-rtir.rgcn,icllcr.
K:trt fl:irtlcn, slltnrotrrclt och tiet ll xig:r grr lr:trrcl i hrtr-tcl

rllecl Varsanrl tct .gcnl cnr( )t \'1i r nllttr ri'

i'ln vlininna till nrig:ir r lrcl nr:rn li:rllrrr ltiljirrntrh ctcn.
11<>r-r gOr xllt r1itt. lrclri)r'rr inic sklinlllrrls lirr nri t. I Ion
soltera r a lla sopr>r-, :r rr r,:irrrlci lru re sl p:r nlir' 1t< I n stlirl:r r' <tch
runclcrhlillcr cr-r pr,vcllig konrpost cnliut li()lrstr1ts ulllr lcg-
lcr. Hon l:iggcr ocks:i s1'liclu rnusliroslri:ici <;ch elfrOn i

sulleclerr, lagar jlittcgoclu <xr:isPejcr pa liilsklil <><'lr knep-
ral granskott pri vintcrn fi)r:Ltt fri i sig r iktigt C vilrurin.

Nlcn hon gr)r ir-rtc avkrrll p:i sitt bchor ar' lvr r>ch f1lircl.
Il<;n ser ingen rnotslittning i utt liorrrlrincr:r fl:ircl nrecl
nriljt)cmpati. H<>n tillvclkur unrlcrb:rlr sk(inhetskr'.inrcr
och llil-rltstifi ar. r'lixtcr. sont Itor-r plocliar i>r'lr lrcrcclcr.
Och llippstiftcr] rir vcrkiicen li)rle. oclr inte sollt ll)1in
kar-rske sktrllc löreställa sig säcl:ir son-r vrixtf rrueclc garner,
gr-r1- orange- beige- brr-rne. Och clc ILrkt:rr gottl

Så när dct blir clags att packa kor-rf'el'cnsr.'.iskar-r får jag
väl l:imna pulnpscn hc'r'nrn'.r ocll saittx pli mig ntina
gåvänliga skor och min oljer<>ckskopia. Onr r-rtifall att...
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