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I detta nummer:   Nytt om Gröna Lund 
    Rädda sånglärkorna på Ladugårdsgärde 
    Ängsplantering i Nationalstadsparken 
    En myllrande dag i Ladugårdsgärdes rika mångfald 
    Vårkvällsvandring vid Norra Brunnsviken 

I detta nyhetsbrev delar vi ett urval av den mängd nyheter som finns på vår hemsida och Facebooksida. 
Vi önskar våra medlemmar en glad sommar fylld av njutningsfulla upplevelser i Nationalstadsparken! 

Nytt om Gröna Lund 
Snart avgörs målet i Mark- och miljööverdomstolen. Förbundet för Ekoparken, tillsammans med Rädda Djurgården, Kungliga 
Djurgårdens Arrendeförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Samfundet S:t Erik, Djurgårdens hembygdsförening, 
Stiftelsen Djurgårdsskolan och Stockholms Sjögård, har föreslagit ett lågmält och grönt tivoliområde istället för höga åkmaskiner 
som förstör kulturmiljöerna och den unika utsikten vid Stockholms inlopp. >> Läs mer 

Rädda Sveriges mest stadsnära sånglärkor 
På Ladugårdsgärdes ängar bor Sveriges mest stadsnära sånglärkor. I hundratals år har de kommit tillbaks till ängen varje vår. Nu 
kan de försvinna från Gärdet för alltid. Festivalen Lollapalooza kommer snart att köra in med maskiner över hela ängen och 
lärkornas ungar är ite tillräckligt stora för att fly undan. Skriv på vår namninsamling för att sånglärkorna på Ladugårdsgärde ska 
skyddas! Sprid namninsamlingen i era föreningar och till alla ni känner, tillsammans är vi lärkornas röst. >> Läs mer 

Ängsplantering i Nationalstadsparken 
Den årliga ängsplanteringen, som arrangeras av Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med U&WE, resulterade i år i 350 
kvadrat ängsmatta längs med Djurgårdsbrunnskanalen. I år var det franska och tyska ambassaden som stod för frösådden 
tillsammans med miljöborgarråden Kristina Luhr och kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo. FFE är stolta att återigen 
vara medarrangörer till detta initiativ!  
Initiativet är en del av Pollinera Parken, projektet som ska göra Nationalstadspaken till en pollinerarvänlig oas. 

En myllrande dag i Ladugårdsgärdes rika mångfald 
Den 22 maj arrangerade FFE Biologiska mångfaldens dag på Ladugårdsgärde, tillsammans med Ekologigruppen, Botaniska 
sällskapet i Stockholm, Lodyn och Livsröset, Svenska rovdjursföreningen, Utmaningen och Djurgårdens Ekolyx. I en bioblitz 
hittade vi tillsammans med allmänheten hela 329 arter varav 15 rödlistade. Platsens långa historia som äng och betesmark 
märks med fynd som ängshavre, luddhavre, röllika, tjärblomster, baldersbrå, knölsmörblomma, rödsvingel, hundäxing och 
många fler. Från insektsvärlden hittades bl a lövgetingbock, svartpälsbi, stenhumla, stensnylthumla och bland däggdjuren kan 
namnas bäver (i Djurgårdsbrunnsviken), nordfladdermus och dvärgpipestrell. Från fågelvärlden möttes vi av sånglärkorna, men 
även grå flugsnappare, starar och många andra. >> Här kan du läsa om dagens alla fynd 

Vårkvällsvandring vid Norra Brunnsviken 
Den 29 april bjöd vår medlemsförening Föreningen Natur och Samhälle i Norden in till sin årliga vårkvällsvandring. Med och njöt 
av den vackra turen var medlemmar från vår styrelse och från våra medlemsföreningar Naturskyddsföreningen i Solna och 
Sundbyberg och Bergshamra för alla. >> Här kan du se ett bildreportage från vandringen. 

Tipsa oss! 
Glöm inte att tipsa om händelser i Nationalstadsparken! Har ni evenemang eller nyheter som ni vill dela via vår hemsida? Mejla 
kommunikation@ekoparken.org. 
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