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GäIlande lagstiftning har betämmelser som endast berör av-
gränsade områden. I ett faII som Haga Brunnsviken -Ekoparkenpåverkas.det av åtgärder långt utanför dess gränser. Det gäI1er
stadsbild, immisioner (trafikbuller, dagrvatten o dyl ) rbebyg-gelseåtgärder som orsakar trafik nm. Motionärerna har fram-
håIlit skyddsfrågorna och t.o.m antytt nödvändigheten av att de
mest långtgående bestänmelserna borde tiIIärnpas. Redogörelsen
visar att gällande lagstiftning inte är heltäckande.

IÅGSTITTNINGSFRÅGAN BÖR UTREDAS I SÄRSKILT SAM},IANHÄNG

KULTURVJIRDENA

På grund av den stora saknaden av vetenskaplig forskning kring
den svenska trädgårdskonsten är de övervakande mlmdigheterna
vaga i det unika (jänte de byggmadshistoriska) värdena att
Haga-Brunnsviken är den svenska trädgårdskonstens och parkvä-
sendets vagga. Just den stora id6 som Gustav III hade för
Brunnsviken placerade landet på den stora världskartan.

KULTURV,IRDENA HÄR INTE GENOMSYRAT DEN KOMMUNAI,A PIÄNERINGEN
RIKSINTRESSET UÅSTT STYRA DEN öVERSIKTLIGA PI,ANERINGEN

NATURVJIRDENA

Det värdefulla i naturvärdena är den nångfald av niljöer och
deras ovanligt stora biologiska nångfald som ingen annan del av
landet kan uppvisa. Närheten tilI stenstaden och lättilIgäng-
ligheten är den stora tillqången och santidigt det stora hotet.

NATURV,IRDENA HAR BÅDE SOCIALT OCH VETENSKÄPLIGT STÖRSTA ViiRDE

BERGIANSKA TRJIDGÅRDEN

Bergianska trädgården och dess nycket speciella och ekonomiskt
prekära situation har inte behandlats utskottspromemorian men
anförts i två av motionerna. De botaniska trädgårdarna behand-
lades i en särskild statlig utredning sou 1988:68 men ledde
inte tiII några åtgärder. I utredningen ville man awakta en
övergripande plan för Brunnsvikenonrådet likson några kommunala
diskussioner. Ansvaret för Stockholms botaniska trädgård son
numera är en del i Stockholms Universitet måste därned anses
åvila staten. Staten bör ta initiativ.

BERGIAT{SKA TRJIDGÅRDEN I.IÅSTE BI,I FÖREUÅT, TÖN öVERVÄGANDEN
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