
 
Polisanmälan om pågående Miljöbrott 

 
Anmälan skickas till Polismyndigheten i Uppsala, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsverket, Uppsala Kom-
muns ledningskontor, Uppsala Kommuns miljöförvaltning. Dessutom informeras utförande företag Binab och MLT om att de är 
medskyldiga till miljöbrott. 
 
Anmäld part: 
Uppsala Kommun 
 
Anmälare: 
Station Lunda, forskningsinstitut för hållbar utveckling.  
/Johan Falk, Danmarks Lunda 21,75598, Uppsala 
 
 
Uppsala Kommun anlägger väg på befintliga naturstigar i Vedyxaskogen. (se bifogade bilder). Projektet påbörjades ca 30 
augusti 2021 och pågår för fullt i skrivande stund. Projektet är ett miljöbrott och strider mot Miljöbalken. Miljöbrottet är en 
klimatbelastning, ett resursslöseri och även ett brott mot Sveriges miljömål om levande skogar. Projektet är i strid med en 
hållbar utveckling i Uppsala och i Sverige. Därför polisanmäls Uppsala kommun och tillsynsmyndigheter Naturvårdsver-
ket och Länsstyrelsen i Uppsala län uppmanas att göra en polisanmälan, vilket är deras skyldighet. Anmälan om miljö-
brott ska innebära att verksamheten omedelbart upphör. 
 
 
1) Utläggning av markduk och grovt stenmaterial på naturstigar innebär att man täcker över och dödar befintlig natur. De nuva-
rande naturstigarna med sina grova rötter är en naturtyp i sig. Det finns myror, svampar och många andra organismer som i viss 
mån gynnas av en upptrampad stig. 
 
2) Vägytan innebär att arealen mister sitt kolodioxidupptag och innebär alltså en klimatbelastning. 
 Den sekundära belastningen genom resursanvändningen för att bryta sten, transportera och bygga vägen innebär också en kli-
mat- och miljöbelastning. 
 
3) Bullerstörningar i samband med anläggandet är oundvikliga. 
 
4) Projektet saknar ett verklighetsförankrat syfte. Människor behöver ingen väg i skogen. Inte heller behövs vägen för att underlätta 
tillgänglighet för rörelsehindrade som är rullstolsbundna. Det finns gott om vägar i Sverige redan och tillgängligheten i Vedyxas-
kogen är mer än tillräcklig redan som den är. Det finns inte heller någon anledning till att funktionshinder bland människor ska med-
föra miljöbelastningar. 
 
5) Det finns redan för många vägar i Sverige. 1.5% av landarealen är vägar och den ytan måste minskas i en omställning mot en 
hållbar utveckling. 
 
6) Utläggning av markduk och dräneringsrör i skogen måste betraktas som nerskräpning eftersom det är fråga om ickenedbrytbart 
syntetiskt material. 
 
7) Ur ett landskapsestetiskt perspektiv så är anläggandet av väg på de vackra naturstigarna ett förfulande av skogen. 
 
8) Sverige och Uppsala behöver all befintlig skog för framtiden och den bör värnas och bevaras. Det rimliga och mest gynnsamma 
behandlandet av Vedyxaskogen är att göra ingenting alls. Den bör lämnas för fri utveckling. Då får Uppsalaborna en urskog om 70-
100 år. Att lämna skogen för fri utveckling innebär inte heller någon kostnad eller någon klimat-, miljö eller resursbelastning. 
 
9) Den såkallade renoveringen av vandringslederna i Vedyxaskogen är ett exempel på brutal naturförstörelse som på alla vis är 
kontraproduktiv, både för människan som besökare av Vedyxaskogen, för de boende vid Vedyxaskogen och för naturen i övrigt. 
 
10) Det finns prejudikat om att väganläggning innebär miljöbrott. Se bifogat exempel. 
 
11) Projektet är veterligen inte prövat av Miljödomstolen och saknar därmed tillstånd. 
 
 
Bifogade dokument:  
1) Bild på skylt och lastbilstransport av grusmaterial vid parkering till Vedyxaskogen (Danmarks Lunda). 
2) Bilder på anläggande av väg över naturstig med markduk. 
3) Bild på befintlig naturstig runt Viltvattnet i Vedyxaskogen. 
4) Artikel om liknande fall av miljöbrott. 
 
 
 
 
 
 
/johan falk 
uppsala 8 september 2021 



Bild från parkering vid Vedyxaskogen. 30 Augusti 2021.



Bild från anläggande av väg i Vedyxaskogen. 7 september 2021.



Bild från anläggande av väg i Vedyxaskogen. 7 september 2021.



Bild på befintlig naturstig i Vedyxaskogen. 7 september 2021.
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Publicerat onsdag 18 januari 2012 kl 16.12

En man i 60-årsåldern åtalas nu för miljöbrott i Habo kommun. Mannen och hans företag
ska ha anlagt en bilväg genom en skog. Dessutom har han anlagt en olaglig damm.

Detta utan att diskutera saken med Skogsstyrelsen. Längden och bredden på bilvägen
gör att den kan föra med sig att miljön i naturen förändras.

Saken blir inte bättre av att vägen passerar en kulturhistorisk lämning.

Och inte nog med att mannen byggt en bilväg genom skogen. Han åtalas också för att ha
byggt en pir och en damm i en sjö i samma område i Habo kommun. Utan tillstånd från
miljödomstolen.

Skogsväg. Foto. Hasse Holmberg/SCANPIX

Miljöbrott anlägga skogsväg och damm - P4 Jönköping | Sveriges Radio https://sverigesradio.se/artikel/4916142

2021-09-07, 19:02

Mannen åtalas för två fall av otillåten miljöverksamhet och för brott mot områdesskydd.

Åklagaren vill att mannen ska få böter på minst 100 000 kronor.


