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 Adress 

 Utskottet samhällsbyggnad 

 

Bildande av det kommunala naturreservatet Björns skärgård 
 
Sammanställning av inkomna yttranden efter remiss av förslag till beslut 
och skötselplan för Björns skärgård. 
S = synpunkt 
B = beaktande 
   
Svenska kryssarklubben  

S. Har två bojar utlagda i Björns skärgård  
B. Beaktas genom viss ändring i texten 
 
Trafikverket  

S. Vill säkerställa drift och underhåll av väg 785  
B. Beaktas genom viss ändring i texten 
 
Roslagens båtförbund  

S. Vill betona att inloppet till hamnen ev behöver muddras för att hålla ett 
djup av minst 2,5 m, att inloppet behöver markeras med 
sjösäkerhetsanordningar, att bryggan måste underhållas samt att det bör 
finnas möjlighet att lämna sopor. 
B. Möjlighet att muddra hamn har förtydligats i beslutet. Komplettering 
har gjorts i föreskrifterna för att möjliggöra nyanläggning, service- och 
underhållsåtgärder av säkerhetsanordningar för sjöfartens framkomlighet 
och säkerhet. Möjlighet att underhålla bryggan har förtydligats i beslutet. 
Möjlighet finns att lämna sopor om behovet uppstår. 
  
Havs- och vattenmyndigheten  

S. Vill gärna att detta blir ett marint naturreservat  
B. Beaktas genom att ta med ett tydligare marint syfte, utöka 
beskrivningarna av de marina naturvärdena samt utöka mätbara 
bevarandemål i de marina skötselområdena. 
 
Sjöfartsverket  
S. Föreslår att farledshållning och framtida förbättringsåtgärder anges som 
verksamhet undantagen från de allmänna reservatsföreskrifterna. 
B. Komplettering har gjorts i föreskrifterna för att möjliggöra 
nyanläggning, service- och underhållsåtgärder av säkerhetsanordningar för 
sjöfartens framkomlighet och säkerhet. 
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Hållens samfällighet: Tierp Hållen s:13, Lars Palmgren och Nils Larsson 

S. Mark och vattenområde för samhälligheten ska markeras på kartan som 
undantagna från reservatet . 
B. Mark och vattenområdena för samfälligheten har markerats tydligare i 
text och på kartan. 
 
Statens fastighetsverk (SFV)  
S. Vill att förslaget justeras så att det framgår att Björn 2:1, Hållen 39:1 
och Hållen 40:1 ägs av staten och förvaltas av SFV.  
B. Skötselplan och beslut har justerats så att det framgår att SFV är 
markägare i reservatet. Det är ej möjligt att vara två förvaltare av ett 
naturreservat. Alla ev åtgärder kommer att ske i samråd med SFV. 
 
Länsstyrelsen Uppsala län  

S. Vill framföra följande synpunkter: 
• Flera redaktionella ändringar 
• Fler otydliga formuleringar 
• Nya naturtypsarealer finns för Natura 2000-området Björns skärgård  
B. Beaktas genom ändringar i texten. 
 
Upplandsstiftelsen  
S. Punkterna på kartan för vindskydd och eldstad bör flyttas längre söderut, 
möjlighet att anlägga en toalett i anslutning till parkeringen i reservatet bör 
finnas. 
B. Punkterna på kartan har justerats, möjligheten att anlägga toaletter i 
reservatet finns redan i beslutet. 
 
Sveriges geologiska undersökning Inget att erinra  
Skogsstyrelsen Inget att erinra  
Fortifikationsverket Inget att erinra  
Kustbevakningen Inget att erinra  
Försvarsmakten Inget att erinra  
Kammarkollegiet Inget att erinra  
   
   
 


