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Bildande av naturreservatet Källarberget i Tierps 
kommun samt fastställande av skötselplan      
 

 

BESLUT      
 

Tierps kommun förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), 

Källarberget som naturreservat med föreskrifter enligt nedan och 

skötselplan enligt bilaga 2. Reservatet har den avgränsning som framgår av 

bifogad karta, bilaga A, och de gränser som slutligen utmärks i fält. 

 

För att säkerställa syftet med naturreservatet beslutar kommunen, med stöd 

av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter ska 

gälla för reservatet, se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”. 

 

Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska 

gälla omedelbart, även om de överklagas. 

 

Kommunen meddelar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken, bestämmelser för förvaltningen av 

reservatet genom att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, 

bilaga 2. Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet. 

 

Beslutet ska kungöras i Tierps kommuns författningssamling. Kungörelse 

ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet. 

 

 

SYFTE MED RESERVATSBILDNINGEN 
 

Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för 

friluftslivet. Det preciserade syftet med naturreservatet Källarberget är att: 

 

 skydda och bevara Källarbergets natur som en del av det värdefulla 

kustlandskapet på Hållnäshalvön i Roslagen, samt bevara de 

geologiska och hydrologiska värdena i området,  

 skydda och bevara de naturtyper som förekommer inom området, samt 

bevara biologisk mångfald och säkerställa goda förutsättningar för en 

långsiktig överlevnad av de typiska och krävande arter som finns i 

området, 

 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 

bevara ett för allmänheten spektakulärt besöksområde som stimulerar 

till natur- och kulturupplevelser, fågelskådning och ett aktivt 

friluftsliv. 
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET     

 

Bevarandevärdena beskrivs mer utförligt under rubriken ”Beskrivningsdel” 

i skötselplanen. Nedan ges endast en sammanfattande beskrivning. 

 

Källarberget är beläget utmed kuststräckan mellan Fagerviken och 

Storsands friluftsområde. Kusten är här öppen, utan skärgård, och 

stränderna är omväxlande, med både klippor, stenstränder och blockrika 

stränder. Källarberget utgörs av en 17 meter hög och markerad bergrygg 

som sluttar brant mot stranden i norr. Högst uppe på berget ligger en 

lotsutsikt, med en stuga som numera fungerar som uthyrningsstuga. 

Området har en intressant geologi med bland annat hällmarker som är 

mjukt skulpterade och räfflade av inlandsisen och har bl.a. grytliknande 

bildningar. Här finns även flera klapperstensfält (stentorg), tydliga 

strandvallar samt en ravinliknande spricka i bergets nordvästra del.   

 

Skogen på Källarberget utgörs av ganska tät hällmarkstallskog med 

enstaka gamla träd (främst tall), sannolikt spontant uppkommen efter 

brand. Här finns även inslag av äldre barrblandskog med 

naturskogskaraktär. När lotsstugan var i drift hölls vegetationen nere runt 

själva stugan för att utsikten inte skulle begränsas. Strandskogen utgörs av 

en naturligt uppkommen blandskog, en så kallad primärskog. På några 

ställen finns lundartade partier där skogen är löv- och örtrik. Nedanför 

Källarberget övergår hällmarkstallskogen i en luckig barrskog med främst 

tall, gran och asp. Delar av skogen på produktiv mark är avverkad. Hygget 

är dock inte planterat och är bitvis mycket lövrikt med främst asp, björk 

och rönn.   

 

Den marina miljön utgörs av en exponerad klippkust som vetter mot nord-

nordväst. Vattenmiljöerna är tämligen grunda och ungefär hälften av 

vattenarealen är grundare än 3 m. Hela vattenområdet ligger innanför 6 m-

kurvan på sjökortet varför bottnarna med största sannolikhet utgörs av en 

mosaik av klippor, sten, grus och sand. Inga marinbiologiska inventeringar 

har gjorts i området. 

 

Källarberget är en känd lokal bland fågelskådare och fågelintresserade. 

Området är upptaget som en god sträcklokal i boken ”Fågellokaler i 

Uppland och Stockholms län” (1999, Stockholms resp. Uppsalas 

ornitologiska föreningar). Från berget kan man även ibland få se gråsäl.  

 

Källarberget bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet. Reservatet 

erbjuder besökaren tillgång till oexploaterade stränder och en storslagen 

utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Stränderna är omväxlande, 

med bland annat attraktiva, släta, flacka och lättvandrade klippor. Goda 

möjligheter finns för sol, bad och handfiske. Magnifika utsiktsplatser finns 

på Källarbergets topp. 
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ADMINISTRATIVA DATA    
 

Naturreservatets namn: Källarberget 

 

Kommun: Tierps kommun 

 

Församling: Hållnäs-Österlövsta  

 

Fastigheter: Sikhjälma 3:9 

 

Markägare: Upplandsstiftelsen  

 

Förvaltare: Upplandsstiftelsen 

 

Fastighetsanknutna 

rättigheter: Servitut väg (akt 03-81:419.2), servitut väg (akt 

03-HÅL-469.1), servitut väg (akt 03-HÅL-

538.1), servitut väg (akt 03-HÅL-637.1), 

servitut väg (akt 03-HÅL-637.2), servitut väg 

(akt 03-HÅL-637.3), servitut väg (akt 03-HÅL-

637.4), servitut landningsplats båt mm (akt 03-

HÅL-637.5), servitut väg (akt 03-HÅL-715.2). 

 

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget ca 10 km norr om 

Skärplinge. Läget framgår av bifogad 

översiktskarta, bilaga B. 

 

Gräns: Fastigheten har mätts in vid en 

lantmäteriförrättning. Området som skyddas 

som naturreservat har markerats med heldragen 

linje på bifogad reservatskarta, bilaga A. 

 

Koordinat i rikets  

nät (RT90): x = 67186;  y = 16082 

 

Fastighetskarta 

(Ekonomisk karta): 13I 3b Edsätra 

 

Terrängkarta 

(Topografisk karta): 13I SV Österlövsta 

 

Naturgeografisk region: Östersjökusten med skärgårdar (25) 

 

Area - reservatet: Ca 38,5 ha, varav land är 14,7 ha och vatten 

23,8 ha 

 

Markslag och naturtyp: se skötselplan, bilaga 2 
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SKÄLEN FÖR BESLUT       

 

Naturvärdesbedömningar    

Källarberget ingår i strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län 

(2006), som en del i en större värdetrakt för Hållnäskusten. 

 

Reservatet ingår i objektet (60.7), som i länets naturvårdsprogram (1987) 

bedömdes tillhöra klass III (högt naturvärde). I Länsstyrelsens motivering 

framhölls betydelsen av utsiktsplatser och badmöjligheter Källarberget 

bedöms ha en högre anspråksnivå, vilket innebär att området är särskilt 

hänsynskrävande och att naturvård ska prioriteras som primär 

markanvändning. 

 

Upplandsstiftelsen har inventerat området och bedömt att området är 

skyddsvärt då det har mycket höga värden främst för friluftslivet, men även 

höga biologiska och geologiska värden. 

 

Prioriterade bevarandevärden 

De prioriterade bevarandevärden består främst av värden för friluftslivet 

samt biologiska och geologiska värden.  

 

Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet genom att det är 

ett kustområde som erbjuder en storslagen och fri havsutsikt och goda 

möjligheter till naturupplevelser, bad och handfiske. 

 

De biologiska värdena är främst knutna till områdets betydelse för 

fågellivet, de marina värdena med naturliga klipp- och stenstränder och 

primärskog, samt värden knutna till områdets hällmarker och blockmarker 

med bl.a. senvuxna, solexponerade träd.  

 

De geologiska värdena är knutna till geomorfologiska värden, såsom de av 

inlandsisen mjukslipade hällarna med isräfflor och grytliknande bildningar, 

ravinliknande sprickor och öppna klapperstensfält (stentorg) med 

strandvallar. 

 

Förutsättningar för att bevara värdena 

Det som kan påverka områdets värden negativt är bl.a. produktionsinriktat 

skogsbruk, ogynnsam igenväxning av tidigare öppnare marker, 

exploatering i form av bebyggelse eller vägar m.m. 

 

För att bevara och stärka områdets naturvärden införs föreskrifter mot bl.a. 

produktionsinriktat skogsbruk och exploateringsåtgärder. Skötselinsatser 

kommer att sättas in för att stärka naturvärdena t.ex. bevara gynnsamma 

halvöppna förhållanden på hällmarker och stentorg. 
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Motiv till att skyddsformen naturreservat har valts 

Kommunen bedömer att bevarandet av områdets höga natur- och 

friluftsvärden är av allmänt intresse och att området är lämpligt att avsätta 

som kommunalt naturreservat. För att bevara och utveckla områdets natur- 

och friluftsvärden krävs inskränkningar i pågående markanvändning 

(skogsbruk) samt vissa skötselinsatser. Inskränkningar och skötselkrav är 

mer långtgående än vad markägaren kan förväntas svara för.  

 

Skyddsformen naturreservat enligt miljöbalken har valts, för att kunna 

bevara och utveckla områdets natur- och friluftsvärden långsiktigt. Vid 

reservatsbildning kan föreskrifter om begränsningar i markanvändning och 

föreskrifter om skötsel införas, och området får därigenom ett varaktigt 

skydd. Området är för stort och uppfyller inte kraven för att skyddas som 

biotopskyddsområde. 

 

Beslutets överensstämmelse med övriga åtaganden som berör området  

Kommunen bedömer att reservatsbeslutet ligger väl i linje med länets 

miljökvalitetsmål, strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län 

(2006), samt övriga åtaganden som berör området så som den kommunala 

översiktsplanen, riksintresseområden enligt 3:e och 4:e kap. miljöbalken 

(se även ”andra föreskrifter som gäller för området”, sid 9). 

 

Enligt 7 kap. 8 § miljöbalken får inte beslut om bildande av naturreservat 

strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och 

bygglagen. Små avvikelser får dock göras om syftet med planen eller 

bestämmelserna inte motverkas.  

 

Ett litet område i sydvästra delen av den föreslagna reservatsavgränsningen 

omfattas av detaljplan som reglerar markanvändningen på platsen till 

naturmark. I begreppet naturmark inom detaljplanerat område ingår även 

friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning 

(enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan). I det aktuella området föreslås i skötselplanen att den befintliga 

parkeringen ska utökas samt att informationstavlor, rastplats och TC ska 

uppföras. Samtliga åtgärder är anläggningar som behövs för friluftslivet 

och för naturområdets nyttjande. Åtgärderna bedöms inte strida mot 

detaljplanen eller mot syftet med detaljplanen.   

 

Intresseprövning 

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska det vid prövning av 

naturreservatsärenden tas hänsyn även till enskilda intressen. 

Inskränkningarna i den enskildes rätt att använda mark och vatten får inte 

gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Bevarandet av områdets naturvärden är ett angeläget allmänt intresse. De 

inskränkningar som den enskilde drabbas av vid bildandet av reservatet får 

anses stå i rimlig balans med vad samhället vinner på att området får ett 

reservatsskydd. 
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Kommunens bedömning är att de föreskrifter som beslutet anger krävs för 

att syftet med skyddet ska tillgodoses (se även under ”Förutsättningar för 

att bevara värdena”).  

 

 

  



8(13) 

 

 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 

 

A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i 

rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, 

muddra, schakta, plöja, dämma, nydika, underhållsrensa dike, 

skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, tippa, 

markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning med 

undantag för: 

  - åtgärder vid underhåll av vägar (inklusive vägdiken) och ledningar, 

  

2. uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång, mast 

eller annan anläggning eller anordning, 

 

3. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

4. framföra motordrivet fordon med undantag för:  

  - körning på vägar och parkeringsplatser, 

  - körning vid tillsyn och underhåll av ledningar, 

  - körning med mindre fordon för uttransport av fällt klövvilt, 

 

5. anordna upplag, 

 

6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

7. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,  

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, med undantag för 

  - skyltning av ledningar, 

 

9. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på 

annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar, med 

undantag för:  

  - åtgärder vid underhåll av vägar (inklusive vägdiken) och ledningar, 

 

10. sätta upp saltsten eller utfodra vilt med undantag för: 

  - stödåtgärder för hotad eller missgynnad art som utförs på uppdrag 

av reservatsförvaltaren,  

 

11. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för:  

  - tamboskap i samband med beteshävd, 
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12. bedriva jakt med undantag av jakt på mink samt eftersöksjakt på 

skadat vilt. 

 

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även 

markägare och innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som 

är nödvändiga för att kunna bruka och sköta reservatsområdet eller för att 

kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex. den jakt som är tillåten i reservatet. 

 

 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för 

ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst 

intrång 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 

utförs och att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt 

uppsättning av informationstavla eller informationsskyltar som berör 

reservatet, 

 

2. anläggande och underhåll av parkeringsplats, stigar och leder, 

utsiktsplatser, fågeltorn, sittbänkar, eldstäder, vedförråd och andra 

anläggningar, enligt kartbilaga C, för att främja det rörliga friluftslivet, 

 

3. åtgärder för att främja biologisk mångfald, t.ex. naturvårdsinriktad 

avverkning, skapande av död ved, igenläggning av diken, uppförande 

av dämmen, enligt kartbilaga C,   

 

4. undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra 

naturförhållanden. 

 

 

C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad 

allmänheten har att iaktta inom naturreservatet 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

 

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan, 

 

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar,  

 

3. gräva upp växter, 

 

4. insamla mossor, vedsvampar eller lavar  

 

5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,  
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6. medvetet störa djurlivet, 

 

7. elda eller grilla på annan än av reservatsförvaltaren särskilt 

iordningställd plats,  

 

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,  

 

9. framföra motordrivet fordon med undantag för: 

 - körning på vägar och parkeringsplatser,  

 

10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,  

 

11. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra 

inskrift, 

 

12. tälta längre tid än två dygn på samma plats, 

 

13. rida annat än på vägar 

 

14. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- 

eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande, 

 

 

Ovanstående föreskrifter under punkterna A och C ska inte utgöra hinder 

för:  

 

- förvaltaren att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B 

ovan, 

 

- genomförande av undersökningar av flora och fauna. För sådana 

undersökningar krävs dock kommunens godkännande och att 

resultatet rapporteras in till kommunen,  

 

- nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. 

 

Andra föreskrifter som gäller för området   

Området har ett utökat strandskydd 300 m i vattnet, på land gäller 100 m 

strandskydd enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. 

 

Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för syftena med reservatet är bland annat:  

 

Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845). 

 

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
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Körning med motorfordon i terrängen regleras i terrängkörningslagen 

(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594). 

 

Sjötrafikförordningen (1986:300) reglerar trafik i och på vatten. 

 

Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsen i Uppsala läns 

föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning 

och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06). 

 

Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING 

Ärendet aktualiserades av Fagervikens bygdegårdsförening i samband med 

planering av bebyggelse och upprättandet av en detaljplan vid Svartviken 

NO om Fagerviken. Föreningen kontaktade Upplandsstiftelsen för att 

undersöka möjligheterna att säkerställa det populära utflyktsmålet 

Källarberget som angränsade till området som skulle bebyggas. Tierps 

kommun fattade år 2009 ett principbeslut om att området skulle skyddas 

som kommunalt naturreservat med Upplandsstiftelsen som förvaltare av 

området. 

 

Upplandsstiftelsen har i samverkan med kommunen tagit fram underlag till 

skötselplanen. 

 

Förslag till reservatsbeslut och skötselplan remitterades 2016-10-04 till 

markägare, sakägare, berörda myndigheter och organisationer (se 

sändlista). Yttrande inkom från Lantmäteriet, Kustbevakningen, Havs- och 

vattenmyndigheten, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen, Vattenfall, SGU, 

Sjöfartsverket, Försvarsmakten samt Trafikverket.  

 

 

BILAGOR 

2. Skötselplan 

A. Beslutskarta 

B. Översiktskarta, skala 1:100 000    

C. Förvaltningskarta, skala 1:5 000    

D. Skötselområdeskarta, skala 1:5 000   
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SÄNDLISTA sakägare (Rek + MB) 

 

Sikhjälma 3:7, Barbro Bankander, Norra Slottsgatan 13 A, 803 20 GÄVLE 

Sikhjälma 3:19, Katarina & Yngve Landstedt, Eskadervägen 8, 183 54 

TÄBY 

Sikhjälma 3:22, Maj-Britt Erixon, Centralgatan 11, 815 38 TIERP 

Sikhjälma 3:23, Teija Rantakeisu & Nils Jonas Andersson, 

Skogsbrynsvägen 8 A, 741 41 KNIVSTA 

Sikhjälma 3:24, Harriet Davidsson, Södra Kansligatan 29, 802 52 GÄVLE 

Sikhjälma 3:25 & 3:31, Anders & Britta Mattson, Västra Ekuddsgatan 5, 

185 31 VAXHOLM 

Sikhjälma 3:30, Ulf Sundin, Tegnérvägen 10 A, 802 67 GÄVLE 

Sikhjälma 3:37, Magnus Rudberg, Runiusgatan 2, 112 55 STOCKHOLM 

Sikhjälma 3:37, Louise Bankander, Heleneborgsgatan 30 B, 117 32 

STOCKHOLM 

Sikhjälma 3:9, Upplandsstiftelsen, Box 26074, 750 26 UPPSALA 

 

 

SÄNDLISTA för kännedom 

 

Sikhjälma 3:6, Eva & Per Olof Eriksson, Fylkingavägen  5, 186 50 

VALLENTUNA 

Sikhjälma 3:20, Monica & Lars Söderberg, Grönviksvägen 10, 167 71 

BROMMA 

Sikhjälma 3:20, Cecilia Söderberg, Jättestigen 1, 167 62 BROMMA 

Sikhjälma 3:20, Tobias Söderberg, Havsfruvägen 4, 167 62 BROMMA 

Sikhjälma  3:21 Rolf Harry Törnlund, c/o Tony Thornlund, Synålsvägen 6, 
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