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ÖVERKLAGAN  

Föreningen Kulturlandskaparna överklaga beslutet fattat av Länsstyrelsen i Stockholm med 

diarienummer 535-43890-2017 avseende att tillåta anläggande av våtmark, Bergshamra 3:1, 

Solna kommun. Beslutsdatum 2018-10-31. 

Kulturlandskaparna är en ideell förening som arbetar för biologisk mångfald. Vi har 

en fårbesättning med 32 tackor och tre baggar på Överjärva Gård i Solna. Vi föder 

varje år upp ett stort antal lamm där dessa bland annat har bete på fastigheten 

Bergshamra 3:1 (hagen väster om Koloniområdet). Föreningen har även bete i 

hagen som ligger till öster om koloniområdet. Enligt det nu fattade beslutet skall det 

även där anläggas en damm. Vad vi förstår skall den ha en reningsfunktion. De 

aktuella projekten medför stor olägenhet för föreningen då våra djur är beroende av 

betet. Den gångna varma sommaren har visat ännu mer att det föreligger ett behov 

av tillräckligt med areal för att djuren skall kunna beta. Vi anser att Länsstyrelsens 

beslut inte tar hänsyn till det arealbehov som föreningen har. Länsstyrelsen har inte 

heller tagit i beaktan att det nu aktuella projektet förutsätter ytterligare en damm som 

reducerar betasarealen. Vår oro är därför starkt befogad.  

Föreningen blev inte blivit tillfrågad att inkomma med synpunkter under 

Länsstyrelsens handläggning av det aktuella projektet. Av denna orsak lämnade vi 

på eget initiativ in en inlaga till Länsstyrelsen den 6 oktober efter det att vi blivit varse 

om vad som var på gång. Vi anser detta förfarande som felaktigt. Våra djur har betat 

på området sedan 1996 enligt avtal med Solna Stad. På senare år har ytan som 

djuren kunnat beta på reducerats med anledning av ny tillrinning av vatten. Vi 

bedömer att detta vatten kommer från det sedan ett antal år nyanlagda 

dagvattendiket väster om hagen. Vattnet rinner inte som avsett utan läcker in i 

hagen. Våra djur kunde tidigare beta hela vägen mot skogskanten invid Tivoliberget.  

Solna Stad antyder att detta skulle vara en befintlig våtmark. Så är inte fallet. Som 

bevis för vårt påstående hänvisar vi till bifogad dokumentation som styrker detta. 

Föreningen har fått arealbaserat inkomststöd från Europeiska Unionen under årens 

lopp. För några år sedan fick ytan reduceras i den aktuella hagen i takt med tillrinning 

av vatten från dagvattendiket i hagens västra del och att marken därför blivit obrukbar 

för bete. Vi hänvisar till bifogat flygfoto och karta över beteshagar i Tivoliområdet, 

som utgjort underlag för bidrag. 



Vi åberopar bestämmelserna i Miljöbalkens 4 kapitel 7 paragrafen som värnar om 

Nationalstadsparken. Vi anser att det felkonstruerade dagvattendiket i hagens västra 

del orsakat denna skada. Solna Stad är ansvarig för den felkonstruerade 

anläggningen som dagvattendiket utgör och självklart måste felet avhjälpas för att 

återställa betesmarken till ursprungligt skick. Enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 4 

kapitel 7 paragraf torde översvämningen i hagen kunna klassificeras som en tillfällig 

skada och det föreligger då en plikt att återställa så att det inte kvarstår mer än en 

obetydlig skada. 

Vi har noterat att det sedan området blev översvämmat tillkommit stickmyggor som 

utgör ett bekymmer för fåren och utsätter dem för obehag men även risk för fysisk 

skada. Det är således inte bara människor som drabbas av dessa myggor som 

sticker på dagtid.            

Våtmarksprojektet motverkar således möjligheten för vår förening att bedriva den 

verksamhet som vi har gjort sedan 1996. ”Våtmarken” är enligt vår mening nyligen 

skapad. Vi anser av denna anledning att det inte skall anläggas någon damm i den 

västra hagen som detta ärende avser. Vi anser inte heller att någon damm skall 

anläggas i den östra hagen då detta också försämrar våra djurs betesmöjligheter och 

att det därmed föreligger en intressekonflikt där betet för våra djur kan behöva 

ersättas med bete på annan plats om sådant går att uppbringa. Detta medför 

kostnader och är belastande för föreningen ekonomi. Vi har haft verksamhet grundat 

på avtal med Solna Stad sedan 1996 och bete i hela den aktuella hagen. Föreningen 

anser att Mark och Miljödomstolen skall upphäva Länsstyrelsens beslut och ålägga 

Solna Stad att återställa betesmarken enligt intentionen i Miljöbalkens 4 kapitel 7 

paragraf.  
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