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RESERVATSFÖRESKRIFTER FÖR BJÖRNS SKÄRGÅRD 
 
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: 
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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,  
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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 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 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 
  


