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Naturskyddsföreningen   

i Upplands-Bro 
 

2006-07-04 

 

Västerorts åklagarkammare  

Box 1250 
171 24 SOLNA 

 

 
 

Anmälan om misstanke om brott mot föreskrifter för Broängarnas 

naturreservat, meddelade med stöd av miljöbalken och mot balkens 

strandskyddsbestämmelser, Upplands-Bro kommun, Stockholms län  

 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro anmäler härmed de överträdelser som skett i 

naturreservatet Broängarna i samband med anläggande av Bro Hof Golfbana, belägen 

söder om Bro i Upplands-Bro kommun.  

 

Åtgärder som utförts i strid mot nämnda bestämmelser är följande: 

 

 Tippning av massor har skett i betydande omfattning på strandängar inom 

naturreservatet. Massorna, som delvis jämnats ut, gör det helt omöjligt att få en 

naturlig översvämning. Berörda strandängsbiotoper är helt förstörda. Detta gäller 

bl.a. det tippområde, tidigare strandäng som redovisas med 1a på bifogade karta. 

 

Av skötselplanen för reservatet framgår att Kvarnängen (1a) skall restaureras 

p.g.a. igenväxning och kraftig tuvbildning. 

 

 Halvö, markeras 1d på bifogade karta, är bearbetad på samma sätt som 

golfbanan, trots att större delen av halvön ingår i naturreservatet och inte skulle 

ingå i golfbanan.  

 

Av skötselplanen för reservatet framgår att Broängsholmen (1d) skall skötas som 

en äng med slåtter och borttransport av hö. 

 

 Inre Broängen, 1 b på kartan, skall skötas som äng. Tveksamt om hittills utförda 

åtgärder i delområdet och i anslutning till detta syftar till denna skötsel av 

strandängen. Det förefaller dessutom som om strandlinjen i västra delen av 

området är förändrad i förhållande till strandlinjen i reservatsbeslut med 

tillhörande skötselplan. 

 

Nämnda tre punkter strider mot syftet med reservatet och meddelade föreskrifter 

med stöd av 7 kap. 4-6§§. Reservatets syfte är att ”dels bevara strandängar med 

artrika låglandsgräsmarker… och fuktängar med blåtåtel eller starr samt de växt- 

och djursamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer…”.  Enligt 

reservatsföreskrifterna är det bl.a. förbjudet att anordna upplag, att utfylla och tippa. 

 

 Tippning av massorna strider också mot gällande strandskyddsbestämmelser.  

Enligt 7 kap. 16 §, punkt 5 får inom strandskyddsområde inte ”andra åtgärder 

vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter” . 

Livsvillkoren för dessa strandängars djur- och växtarter är helt utarmade.  
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Naturreservatet bildades genom beslut av Upplands-Bro kommun den 23 augusti 2004. 

Kommunen genom ”kommunal nämnd” är ansvarig för den operativa tillsynen av 

naturreservat, som beslutats av kommunen (se Bilaga till förordningen (1998:900) om 

tillsyn enligt miljöbalken). Kommunen förutsätts därför kunna ge en komplett 

redovisning av överträdelsernas omfattning i naturreservatet. Naturskyddsföreningen 

känner dock inte till om Länsstyrelsen i Stockholms län delegerat den operativa 

tillsynen över strandskyddsbestämmelsernas tillämpning i naturreservatet till 

kommunen.  

 

Som en extra upplysning kan nämnas att Länsstyrelsen har beviljat kommunen statligt 

bidrag till lokala naturvårdsprojektet ”naturreservatet Broängarna” med 680 000 kr. 

Statsbidraget skulle bl.a. gå till att iståndsätta 7 ha äng, bl.a. nämnda ängsmarker.  

 

 

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

 

 

 

 

Olof Olsson    Christina Lindahl 

Ordförande    Styrelseledamot 

 

Hem: 08-581 665 81   Hem: 08-581 755 29 

Lillsjöbacken 20   Hambovägen 4 

196 34 KUNGSÄNGEN   196 37 KUNGSÄNGEN 

 

 

 

Bilaga: Karta (utdrag ur skötselplanen) 

 

 

 

 

Kopia till: 
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM 

Upplands-Bro kommun, 196 81 KUNGSÄNGEN 

Svenska Naturskyddsföreningen, Rikskansliet, Box 4625, 116 91 STOCKHOLM 

Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80, 113 41 STOCKHOLM 

Stockholms Ornitologiska Förening, att: Johan Hydén, Box 1081, 101 39 STOCKHOLM  

 

 


