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Bildande av naturreservatet Björns skärgård i Tierps
kommun samt fastställande av skötselplan
KOMMUNENS BESLUT
Tierps kommun förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808),
Björns skärgård 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 uppnå och tillgodose 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”.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs
inom reservatsområdet.
Kommunen fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogade skötselplan, bilaga 2.
Kommunen beslutar med stöd av 21 § nyssnämnda förordning att
Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av naturreservatet.
Beslutet ska kungöras i Tierps kommuns författningssamling. Kungörelse
ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och
Lokaltidningen Norra Uppland.
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 Björns skärgård är
att:
• Skydda och bevara Björns skärgårds natur med dess geologiska och
marinbiologiska värden,
• skydda och bevara de naturtyper som förekommer, främst
landhöjningssuccessioner och värdefulla havsstränder med klippiga och
steniga stränder, havsstrandängar, rikkärr samt grunda vikar, sund och
laguner, skär och små öar, primärskogar, kalkbarrskog och äldre
barrskog samt betespräglad skog och ängsmark med hävdgynnad flora,
• skydda och stärka de marina miljöerna genom att undvika eller
minimera exploatering, förorenande utsläpp och annan mänsklig
påverkan på områdets vatten, bottenstruktur, undervattensvegetation och
djurliv,

Samhällsbyggnad

3(16)

• bevara biologisk mångfald och att förutsättningarna ska vara goda för en
långsiktig överlevnad av de krävande och hotade arter som finns i
området, främst knutna till områdets betydelse för fågellivet,
• bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska
regionen för utpekade naturtyper och arter enligt Natura 2000,
• 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.
Syftet ska uppnås genom att:
Syftet ska uppnås genom att områdesskyddet och dess förvaltning bidrar
till gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter i området. Land- och
vattenmiljöer bevaras genom föreskrifter som förhindrar exploatering och
skogsbruk. Miljöer som präglats av tidigare beteshävd kan åter hävdas
genom bete av skog och ängsmarker av olika slag och/eller med
naturvårdsinriktade avverkningar och röjningar för att bevara
betesstrukturen. I övrigt ska området utvecklas genom intern dynamik.
Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv. Naturvärden på
land och i vattenmiljöer inventeras och följs upp och resultat förmedlas
genom informationsinsatser.
Naturreservatet ska vara en viktig del i nätverket av skyddade områden
med låg mänsklig påverkansgrad i Östersjön och utgöra referensområde för
forskning, undervisning och miljöövervakning.
Inom naturreservatet bejakas ett fortsatt varsamt nyttjande av området och
dess naturresurser inom ramen för det övergripande syftet. Viktiga
häckningsplatser för kustfåglar fredas i särskilda fågelskyddsområden.
BESKRIVNING AV NATURRESERVATET
Bevarandevärdena beskrivs mer utförligt under rubriken ”Beskrivningsdel”
i skötselplanen. Nedan ges endast en sammanfattande beskrivning.
Björns skärgård är beläget vid Fågelsundet nordost om Skärplinge vid
Upplands nordkust. Skärgårdsområdet ligger på en utbredd platå och
rymmer sex större öar och en mängd småskär, klippryggar, moränryggar
och stenar. Dessutom har området ett rikt fågelliv med 2500-3500
häckande par. På ön Stenarna finns en av Östersjöns största kolonier av
skräntärna.
Vattendjupet i Björns skärgård överstiger sällan sju meter och är ofta
betydligt mindre. Övärlden skapas av dels låga hällar, dels av stråk med
grov morän. Bottnarna är huvudsakligen steniga och grusiga med endast
mindre områden med tunna lager av finsediment. Framförallt i områdets
södra delar kommer landhöjningen att ge upphov till intressanta
avsnörningsstadier. Dessa utbredda, grunda bottnar utgör sannolikt viktiga
områden för lek och uppväxt av fisk.
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Ön ”Björn” ligger som en utpost i den norra delen av skärgården. Det är en
flack ö som ligger kraftigt exponerad mot Bottenhavet. Det exponerade
läget som kännetecknar flera öar i skärgården präglar naturen starkt, bland
annat genom att träd och buskar är senvuxna, låga och vindpinade.
Skogarna i reservatet är så kallad naturlig primärskog. Naturtypen
inrymmer hela den naturliga busk- och skogssuccession som uppkommit
genom landhöjning i relativt sen tid. Inslag av gammal barrblandskog
förekommer också bland annat på fastland samt på ön Fågeln. Här och var
finns små kärr och mindre sumpskogar av främst klibbal med inslag av
ask.
Stränderna är ganska flikiga med grunda vikar, sund och delvis avsnörda
gölar och flador. Flera av de större öarna kännetecknas av en nordlig sida
med ganska låga och flacka hällar och klippor, medan den södra delen
domineras av steniga stränder med örtrika strandängar.
Den enda bebyggelsen i området finns på Björn – en typisk fyrvaktarmiljö
bestående av Björns fyr med tillhörande bostäder, uthus och sjöbodar. Här
finns också en mindre hamn. Inägorna kring bebyggelsen är ängsartade
och inägor och vägar omgärdas av gamla stenmurar. Ett av bostadshusen
på Björn ingår inte i naturreservatet och har en väl avgränsad tomt kring
denna bostad.
Björn är en mycket känd lokal bland fågelskådare och ön erbjuder en
storslagen utblick över Bottenhavet. Hela ön har under mycket lång tid
varit tillgänglig för allmänheten med undantag för fyrmästarbostaden. På
fastland vid Fågelsundet har en stigslinga anlagts på lokalt initiativ med Pplats och naturinformation.
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ADMINISTRATIVA DATA
Naturreservatets namn:

Björns skärgård

Kommun:

Tierps kommun

Fastigheter:

Björn 1:1 (del av), Björn 2:1, Hållen 39:1,
Hållen 40:1, Hållnäs 3:2 (del av), Hållen 8:175
(del av), Hållen S:13 ingår ej i reservatet

Markägare:

Upplandsstiftelsen, Statens Fastighetsverk

Förvaltare:

Upplandsstiftelsen

Fastighetsanknutna
rättigheter:

Servitut brunn (akt 0360-13/21.1), servitut
gångväg (akt 0360-13/21.2), servitut båthus (akt
0360-13/21.3), servitut uthus (akt 036013/21.4), Ledningsrätt starkström (03-93:460.1).
Avtal rörande fyrbyggnaden, en vedbod och en
tankanläggning (Sjöfartsverket Dnr 51.14 –
1111/70).

Lägesbeskrivning:

Björns skärgård är beläget norr om Fågelsundet,
nordost om Skärplinge vid Upplands nordkust.
Läget framgår av bifogad översiktskarta, bilaga
B.

Gräns:

Området har markerats med heldragen linje på
bifogad reservatskarta, bilaga A.

Koordinat i rikets
nät (RT90):

x = 67236; y = 16175

Fastighetskarta
(Ekonomisk karta):

67G2gN Björn

Terrängkarta
(Topografisk karta):

13I SV Österlövsta

Naturgeografisk region:

Östersjökusten med skärgårdar (25)

Maringeografisk region: Bottenhavet
Areal - reservatet:

Ca 2455 ha totalt, 223 ha landareal varav 75 ha
produktiv skogsmark

Areal – Natura 2000:

Totalt 1121 hektar
Samhällsbyggnad
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Markslag och naturtyp:

se skötselplan, bilaga 2

Naturtyper enligt
Natura 2000:

se skötselplan, bilaga 2

SKÄL FÖR BESLUT
Naturvärdesbedömningar
Björns skärgård utgör till stora delar ett Natura 2000-område enligt
miljöbalken (MB) 7 kap 27 §.
Björns skärgård är klassat som riksintresse för naturvård (1992) och är
därmed skyddat enligt MB 3 kap 6 §. Motiveringen är bland annat att
skärgården genom sitt avskilda läge hittills varit förskonad från
exploatering. Dess värde förstärks av den rika och varierade floran/faunan.
Björns skärgård ingår i strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län
(2006), som en del i en större värdetrakt för Hållnäskusten.
Björns skärgård omfattas av förordnande till skydd för landskapsbilden
enligt 19 § naturvårdslagen.
Området ingår i objektet (60.3), som i länets naturvårdsprogram (1987)
bedömdes tillhöra klass 1 (högsta naturvärde). I Länsstyrelsens motivering
framhölls betydelsen av det avskilda läget, orörd natur, värdefulla
naturtyper såsom strandängar, tät buskvegetation och örtrik flora samt ett
rikt fågelliv.
Prioriterade bevarandevärden
De prioriterade bevarandevärden består främst av höga biologiska värden,
samt värden kopplade till friluftsliv. De biologiska värdena är främst
knutna till områdets betydelse för fågellivet, samt till värdefulla naturtyper
såsom rikkärr, kalkbarrskog, havsstrandängar, steniga stränder med flerårig
vegetation, naturliga primärskogar, grunda vikar, sund och flador.
Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet genom att det är
en spektakulär naturmiljö som erbjuder en storslagen och fri havsutsikt och
goda möjligheter till fågelskådning, natur- och kulturupplevelser, bad och
handredskapsfiske. Den genuina skärgårdsmiljön är i sin helhet tillgänglig
för allmänheten.
Följande arter är prioriterade för eventuella bevarandeinsatser: arter som
omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och som
förekommer i reservatet:
Samhällsbyggnad
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Skräntärna, Sterna caspia
Utter, Lutra lutra
Gölgroda, Rana lessonae
Sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii (tidigare häckfågel)
Övriga arter:
Alpraktbagge, Dicerca alni
Större vattensalamander, Triturus cristatus
Fisktärna, Sterna hirundo
Ejder, Somateria mollissima
Svärta, Melanitta fusca
Tobisgrissla, Cepphus grylle
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 naturoch friluftsvärden krävs inskränkningar i pågående markanvändning
(skogsbruk) samt vissa skötselinsatser. Den gamla fyrvaktarmiljön ska
bevaras samt hållas öppen för allmänheten. Alla ytor kring byggnaderna
inom reservatet ska vara tillgängliga för allmänheten att röra sig på, inga
ytor får privatiseras. Inskränkningar och skötselkrav är därför mer
långtgående än vad markägaren kan förväntas svara för.
Skyddsformen naturreservat enligt miljöbalken har valts, för att långsiktigt
kunna bevara och utveckla områdets natur- och friluftsvärden. 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.
Det som kan påverka områdets naturvärden negativt är bl.a.
produktionsinriktat skogsbruk, ogynnsam igenväxning av tidigare öppnare
marker, störd hydrologi, och gödslingspåverkan.
Det som kan påverka ön Björns prioriterade bevarandevärden negativt är
dessutom exploatering i form av ny bebyggelse samt rivning eller
förändring av befintlig bebyggelse eller stenmurar m.m.
För att bevara Björns skärgårds friluftslivsvärden är det viktigt att
allmänheten har tillträde till området. För att Björn ska vara en tillgänglig
och attraktiv ö för besökare, är det av avgörande betydelse att allmänheten
har tillträde till hamnen och fyrområdet, vilka är viktiga angöringsplatser.
För att bevara och stärka områdets naturvärden införs föreskrifter mot bl.a.
produktionsinriktat skogsbruk, exploateringsåtgärder samt mot negativa
förändringar av fyrvaktarmiljön. Förskrifterna avser även att stärka
allmänhetens tillträde till området.
Samhällsbyggnad
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Skötselinsatser kan bli aktuella för att stärka naturvärden t.ex. för att
bevara öppna och halvöppna förhållanden med hävdgynnad flora i
skogsmark och på strandängar.
KOMMUNENS BEDÖMNINGAR
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 bestämmelser som gäller för området”, sid 13).
För området finns inte någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den
för området gällande kommunala översiktsplanen.
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark
eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
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 natur- och friluftsvärden 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.
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”). Föreskrifterna begränsar inte heller markägarens
rättigheter att använda området för bete, fiske och jakt.
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RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i
rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
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 ledningar,
- underhållsmuddring och fördjupning vid behov för upprätthållande
av farled samt omhändertagande av muddermassor vid befintliga
tilläggsplatser, farleder samt underhåll av stenkistor, hamn eller
bryggor, vilket kan få genomföras efter inhämtande av tillstånd från
berörda myndigheter,
- underhåll av gamla handgrävda diken

2.

uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång, mast
eller annan anläggning eller anordning med undantag för:
- enklare anordningar såsom ”nätgator” och temporära stolpar för nät
för den fortsatta ringmärkningsverksamheten på ön Björn,
- underhåll av befintliga bojar,
- uppförande av jakttorn efter tillstånd från kommunen,

3.

utanför tomtplats sätta ut privata anordningar såsom trädgårdsbord och
stolar, staket, blomlådor och liknande som kan uppfattas som
privatiserande och ha en avhållande verkan på allmänhetens tillträde
till området,

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten,
5.

framföra motordrivet fordon på land, med undantag för:
- åtgärder för områdets skötsel,

6.

Bedriva verksamhet som påtagligt skadar havsbottnars eller den fria
vattenmassans växt- och djursamhälle,

7.

Transportera olja, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen med
undantag för:
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- bensin, diesel, gasol, fotogen och lampolja som ska användas inom
området,
8.

Bedriva täkt av alger, sand, grus, sten, olja, eller andra
mineralfyndigheter,

9.

Anlägga eller bedriva vattenbruk för odling av djur eller växter,

10. anordna upplag,
11. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
12. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,
13. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande,
14. 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 ledningar, vägar och vägdiken,
- enklare anordningar som ”nätgator” för den fortsatta
ringmärkningsverksamheten på ön Björn,
15. sätta upp saltsten eller utfodra vilt med undantag för
- stödåtgärder för hotad eller missgynnad art som havsörn eller
vitryggig hackspett utförs på uppdrag av förvaltaren,
16. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för:
- tamboskap i samband med beteshävd,
17. på ön Björn bedriva jakt på fågel.
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 följande intrång, samt att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas:
Samhällsbyggnad
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1.

utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt
uppsättning av informationstavla eller informationsskyltar som berör
reservatet enligt karta, bilaga C.

2.

anläggande och underhåll av stigar och leder, sittbänkar och bord,
eldstäder, vedförråd, toaletter samt spänger, vindskydd P-plats och
brygga.

3.

åtgärder för att främja biologisk mångfald, såsom naturvårdsinriktade
röjning samt fällning och ringbarkning av träd i miljöer präglade av
tidigare hävd, beteshävd eller slåtter. Åtgärderna är inriktade på
frihuggning av träd som tidigare stått mer öppet samt röjning av
igenväxningsvegetation på tidigare öppen mark. I partier med
planterad gran får avverkning av gran ske. Åtgärder mot mink och
kråkfågel för att gynna häckande kustfåglar får ske. Naturgrus kan
tillföras öar av särskild betydelse för häckande kustfåglar. Åtgärder till
stöd för hotade eller sällsynta arter får utföras.

4.

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

5.

att manskapsbodar får ställas upp i samband med skötselinsatser.

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.

insamla mossor, vedsvampar eller lavar med undantag för plockning
av matsvamp, frukt och bär,

4.

insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,

5.

medvetet störa djurlivet,

6.

elda eller grilla på annan än särskilt iordningställd plats,

7.

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

8.

på land framföra motordrivet fordon,

9.

ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
Samhällsbyggnad
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10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra
inskrift,
11. tälta längre tid än två dygn på samma plats,
12. förtöja eller förankra båt på samma plats mer än två dygn i följd,
13. framföra vattenskoter,
14. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlingseller 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 som är av
särskilt intresse och inte skadar bevarandevärdena. För sådana
undersökningar krävs dock kommunens godkännande och att
resultatet rapporteras in till kommunen,
- nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning och
oljeutsläpp,
- nödvändiga nyanläggningar, service- och underhållsåtgärder av
säkerhetsanordningar för sjöfartens framkomlighet och säkerhet.
ÄRENDETS BEREDNING
Upplandsstiftelsens styrelse beslutade år 2007 att utreda förutsättningarna
att bilda naturreservat av Björns skärgård för att bevara och förstärka
områdets höga naturvärden samt för att verka för tillgänglighet, utveckling
av småskalig besöksnäring och hållbar beskattning av fiskbeståndet.
Då Fortifikationsverket år 2010 avsåg avyttra fastigheten Björn 1:1 fattade
Tierps kommun beslut om att förvärva del av fastigheten i syfte att bilda ett
kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen köpte sedan fastigheten från
kommunen. År 2017 förvärvade stiftelsen även den största delen av det
blivande reservatet av Bergvik skog AB. Statens fastighetsverk är
markägare till några mindre öar i den östra delen av reservatet. Marken
som tillhör Hållens samfällighet Hållen S:13 ingår ej i reservatet.
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Upplandsstiftelsen har inventerat området och bedömt att området är
skyddsvärt då det har mycket höga naturvärden och värden för fågellivet,
samt även höga värden för friluftslivet.
Upplandsstiftelsen har i samverkan med kommunen tagit fram underlag till
skötselplanen.
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan remitterades 2017-10-23 till
markägare, sakägare, berörda myndigheter och organisationer (se
sändlista). Totalt 15 yttranden över förslagen inkom till kommunen.
Kommunen har inarbetat värdefulla synpunkter i beslut och skötselplan.
Syftet med naturreservatet är oförändrat men kommunen har utökat med en
punkt för att tydligare belysa de marina värdena. Några yttranden har
föranlett att kommunen valt att precisera föreskrifterna mer. De
preciseringar som har gjorts innebär förtydliganden och i något fall en
mildring av naturreservatsföreskrifterna. Inkomna yttranden har också lett
till redaktionella ändringar i beslutstexter, skötselplan och kartor.
UPPLYSNINGAR
Andra bestämmelser som gäller för området
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:
Björns skärgård utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § miljöbalken.
Enligt 7 kap. 28a § samma balk är det förbjudet att utan tillstånd bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i Natura 2000-områden
Björns skärgård ingår även i ett större område klassat som riksintresse för
naturvård (1992) och är därmed skyddat enligt MB 3 kap 6 §.
Området har ett utökat strandskydd, enligt 7 kap 13-15 §§, d.v.s. 300 m på
land och i vatten.
Största delen av naturreservatet omfattas av skydd för landskapsbilden
enligt 19 § Naturvårdslagen. Länsstyrelsens tillstånd krävs för att uppföra
byggnad, göra till- och ombyggnad, anordna upplag, tippa massor, bedriva
täktverksamhet, dra luftledning, anlägga och bygga om väg och bro,
skogsplantera och avverka lövträd.
Vid rensning eller underhåll av diken gäller de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap miljöbalken (1998:808).
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).
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Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950).
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng.
Sjötrafikförordningen (1986:300) som reglerar trafik i och på vatten.
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsens i Uppsala län
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)
Fisket regleras av fiskerilagstiftningen som består av en hierarki av
rättsakter på EU-nivå och på nationell svensk nivå. Fiskerilagstiftningen
består bland annat av: Fiskelagen (1993:787), Lagen om överlåtbara
fiskerättigheter (2009:866), Lagen om EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken (1994:1709), Lagen om fiskevårdsområden
(1981:533), Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen, Förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården samt
föreskrifter i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling som
innefattar det nu avvecklad Fiskeriverkets författningssamling (FIFS).
En del av naturreservatet omfattas av skydd av fågelskyddsområden
inrättade med stöd av 7 kap. 12§ miljöbalken. Dessa är Västerskian samt
Stenarna-Klubbarna.
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas.
BILAGOR
2.
Skötselplan
3.
Samrådsredogörelse
KARTOR
A. Beslutskarta, skala 1 :35 000
B. Översiktskarta, skala 1:100 000
C. Karta över friluftsanordningar, skala 1:35 000
D. Skötselområdeskarta, skala 1:35 000
E.
Huvudsaklig förvaltningsinriktning, skala 1:35 000
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SÄNDLISTA sakägare (Rek + MB)
Björn 2:1, Hållen 39:1, Hållen 40:1, Statens fastighetsverk, Box 2263, 103
16 STOCKHOLM
Björn 1:2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Hållnäs 3:2, Bergvik Skog Öst AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun
Björn 1:1, Upplandsstiftelsen, 751 85 UPPSALA
Sjöfartsverket, Marknad, 601 78 NORRKÖPING
SÄNDLISTA för kännedom
Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 UPPSALA
Försvarsmakten, 107 85 STOCKHOLM
Fortifikationsverket, 631 89 ESKILSTUNA
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
Skogsstyrelsen, Box 1350, 751 43 UPPSALA
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 GÖTEBORG
Trafikverket, Box 1140, 631 80 ESKILSTUNA
Sveriges Geologiska Undersökning, Box 670 ,751 28 UPPSALA,
SGU@SGU.se
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se
Lantmäterimyndigheten i Uppsala län, Box 896, 751 09 UPPSALA
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 STOCKHOLM
Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM
Naturskyddsföreningen Uppsala län, Lägerhyddsvägen 2, 752 37
UPPSALA
Naturskyddsföreningen i Uppsala län, skogsgruppen, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naturskyddsföreningen i Tierp, xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entomologiska föreningen i Uppland, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Upplands botaniska förening, c/o Avd. för växtekologi (EBC), Norbyvägen
18 D, 752 36 UPPSALA
Upplands Ornitologiska Förening, Box 59 ,751 03 UPPSALA
Uppsala Svampklubb, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sportfiskarna Region Mälardalen, Svartviksslingan 28, 167 39 BROMMA
Svenska Kryssarklubben Uppsalakretsen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roslagens båtförbund, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Friluftsfrämjandet lokalavdelning Tierp, Klockarsvägen 13, 815 40 TIERP
Fågelsundets ekonomiska förening, Udden Fågelsundet 321, 819 64
HÅLLNÄS
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Romsmarens samfällighetsförening, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hållen S:13, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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