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NATURBETEN I 
EKOPARKEN  
I sommar betar åter kor på de stora gräsytorna i 
Frescati. I hagar vid gamla Veterinärmedicinska 
anstalten, Naturhistoriska riksmuseet och Torp-
hagen vistas ett tjugotal kreatur, kor och kalvar 
anförda av en imponerande ledartjur. 
Dessa flitiga naturvårdare ingår i ”Ekoparkens 
Naturbeten” som är ett samarbetsprojekt mel-
lan Statens Fastighetsverk, Kungl Djurgårdens 
Förvaltning och Världsnaturfonden, WWF. 
Genom att låta kor av rasen Highland cattle be-
ta på Djurgårdens gröna ytor hoppas man på en 
rikare fauna och flora, vackrare landskap och 
ökad trygghet med minskat busliv och ned-
skräpning i grannskapet.  
Highland cattle beskrivs bäst som är en ganska 
vildvuxen men mycket foglig naturvårdare som 
producerar vackra landskap. 
Birgitta Bergqvist 
 
URBAN  WOODS  FOR 
PEOPLE  
hade konferens i Stockholm 23-27 maj 2004. 
Konferensen inleddes på söndagen med en ex-
kursion i Ekoparken med Fiskartorpet som bas. 
Ca 90 tappra deltagare från minst 10 olika 
länder hälsades välkomna i det strilande regnet 
av ståthållaren Björn Sprängare. Henrik Niklas-
son från Djurgårdens förvaltning tog som da-
gens värd över och deltagarna delades upp i 
grupper som vandrade en slinga längs Ladu-
viken till olika stationer. Där fick man infor-
mation om Ekoparken: om Förbundet för Eko-
parken av Richard Murray och Benita Jansson, 
om erfarenheterna att driva en café- och sport-
anläggning i parken, om förslaget till under-
hållsplan, om mountain-bike cyklisterna (den 
nya gruppen användare av parken) och om 
WWF:s försök med betande boskap. 
Deltagarna var nyfikna och entusiastiska och 
delade gärna med sig av erfarenheter från sina 
egna hemorter tillika som de ville försäkra sig 
om att kunna hålla kontakt med sina svenska 

kollegor i fortsättningen. En av grupperna be-
stod av rullstolsburna deltagare som fick oss 
att inse att den gruppen behöver mera upp-
märksamhet vid det fortsatta arbetet med par-
kens tillgänglighet. Programmet för konferen-
sen bestod av föredrag av personer som arbe-
tar med parker och urban ekologi runt om i 
världen. Det var sjätte gången denna konfe-
rens ordnades. 
Benita Jansson 
 
NATURRESERVAT I 
SUNDBYBERG 
Nu har naturreservatet Kymlinge-Igelbäckens 
dalgång inom Sundbybergs stad vunnit laga 
kraft. Bevara grönkilen, skydda Igelbäcken 
och främja friluftslivet. Så kan man samman-
fatta bakgrunden till att Kymlinge och Igel-
bäckens dalgång har blivit ett naturreservat. 
Kymlinge utgör tillsammans med ett stycke av 
Igelbäckens dalgång en del av Järvakilens sma-
la spets. Järvakilen är en av tio kilar i regionen 
och den längsta i Stockholmsområdet. Den 
sträcker sig från Venngarns slott i Sigtuna i 
norr, över Järvafältet, genom Nationalstads-
parken till Södra Djurgården i Stockolm. 
Genom Järvafältets dalgång rinner Igelbäcken, 
från Säbysjön i Järfälla till mynningen i Edsvi-
ken i Ulriksdal. 
Bengt Rundqvist 
 
FFE  OCH  KGP  MED  I 
STYRGRUPPEN 
Uppdraget till länsstyrelsen att utreda natio-
nalstadsparkens framtida förvaltning och sköt-
sel har startat. Den 3 juni hölls det första mö-
tet för projektets styrgrupp. I denna ingår 
även Richard Murray som representant för 
Förbundet för Ekoparken  och Desirée Ed-
mar som representant för Kommittén Gusta-
vianska Parken. Ett ambitiöst program pre-
senterades av projektet, som utgörs av Björn-
Axel Beier projektledare, Ylva Othzén och 



Rebecca Strömberg vid länsstyrelsen. I styr-
gruppen ingår alla parter i länsstyrelsens sam-
verkansgrupp plus en representant för vardera 
Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholm 
Visitors Board. Den första rapporten – en kart-
läggning av situationen – ska redovisas till rege-
ringen i slutet av detta år.  Kartläggningen ska 
omfatta 
??en sammanställning av befintlig kunskap 

om nationalstadsparken och en utvärdering 
av denna kunskap 

??klargöra vilka data som saknas 
??beskriva hur förvaltningen sker idag 
??Utkast ska föreligga redan den 20 septem-

ber och rapporten ska vara klar 1 november 
2004. 

Därefter vidtar två förslagsinriktade faser: 
1. Analys och förslag till åtgärder för utveck-

ling av nationalstadsparken och 
2. Analys och förslag till program för samord-

ning av förvaltning och skötsel 
Ett antal delteman kommer att behandlas i olika 
arbetsgrupper. Så snart dessa teman är fastställ-
da kommer FFE att efterhöra medlemsföre-
ningarnas intresse av att delta i dessa. De teman 
/arbetsgrupper som diskuterades vid det första 
styrgruppsmötet var dessa: 
1. De fördjupade översiktsplanerna 
2. Information och marknadsföring 
3. Tillgängligheten till och inom parken 
4. Verksamheter/aktiviteter som ökar parkens 

värden 
5. Skydd mot trafikstörningar 
6. Förvaltningsformer 
7. Biologisk mångfald, korridorer och kärn-

områden 
8. Kulturmiljöer, historiskt landskap 
9. Akvatiska miljöer 
10. Forskning/pedagogisk verksamhet 
11. Samspelet mellan och komplexiteten i olika 

lagar. 
Richard Murray 
 
KATARINA  LÖFVENHAFT 
ÄR  DÖD  
Plötsligt kom beskedet från Sydafrika att 
Katarina Löfvenhaft avlidit, blott 39 år gammal. 
Hennes död är en stor förlust för forskningen 
och för hennes familj och alla i hennes omgiv-
ning. 
Katarina utexaminerades från biologisk-
geovetenskapliga linjen på Stockholms univer-
sitet 1988 och fick sedan anställning inom 

Stockholms stad som ekolog, en av de första 
på en sådan tjänst. Hon var en föregångare 
som med sina kunskaper i ekologi, naturgeo-
grafi och naturvård försökte införa ett helhets-
perspektiv i den kommunala planeringen även 
av urbana områden. Hon hade sett bristen på 
och behovet av ekologiskt inriktade plane-
ringsunderlag och upplevde att den kunskap 
som fanns inte användes. Hennes forsknings-
område var tvärvetenskapliga landskapsstudier 
för urban planering och hon arbetade i fältet 
mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap 
och byggde broar mellan forskare och prakti-
ker. Med sin biotopkarta över Stockholm gav 
hon planerarna ett av de verktyg hon själv sak-
nat en gång. I Nationalstadsparkens ekologiska 
infrastruktur, Stadsbyggnadskontoret i Stock-
holm, 1997, visade hon hur biodiversitet i 
denna del av staden kan presenteras och han-
teras för att bevaras och utvecklas. Rapporten 
är ovärderlig för parkens vänner, t.ex. i dis-
kussionerna om bebyggelsen i Husarviken. I 
sin doktorsavhandling 2002 generaliserar hon 
sina metoder att gälla indikatorer på den bio-
logiska utvecklingen i stadslandskap. Hennes 
bortgång är en stor förlust för Ekoparken och 
den urbana ekologin. 
Richard Murray 
 
TISDAGSKLUBBEN  
VÅREN 2004  
Ett antal morgonpigga ekoparksentusiaster har 
ställt upp mer eller mindre troget under 15 vår-
morgnar. Vädret har som vanligt varit bättre än 
väntat så ingen morgon har ställts in. Upplägget 
var, liksom tidigare, att varje ojämn vecka besök-
tes nya ställen, medan varje jämn vecka inleddes 
vid buss 40:s ändhållplats vid Lappkärret. Detta 
betydde att innan vi satte igång så kunde grup-
pen räkna in rara arter som smådopping och 
snatterand. Bland andra obsar under våren kan 
nämnas storskarv, skäggdopping, häger, fjällgås, 
skedand, tofsvipa, morkulla, kattuggla, mindre 
hackspett, gulärla, buskskvätta, korp, näktergal, 
steglits, törnskata och massor av stenknäck m m.  
I höst startar Tisdagsklubben den 17 augusti  
kl. 06.30 på Fiskartorpet vid Norra Djurgården, 
även då under ledning av Rolf Vestberg och 
undertecknad. Vi avslutar tisdagen den 19 ok-
tober. Mera information kommer på 
www.ekoparken.org eller www.ekoparken.com.  
Välkommen,  
Henrik Waldenström 


