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Beslut om bildande av Färsna naturreservat i Norrtälje kommun 

Norrtälje kommuns beslut 

Norrtälje kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att förklara det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Reservatets 
namn ska vara Färsna naturreservat. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Norrtälje kommun bifogad skötselplan (bilaga 3) med mål,
riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. Förvaltare för
naturreservatet ska vara Norrtälje kommun i enlighet med 2 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Beslutet riktar sig till allmänhet, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom reservatsområdet 
berörs. 

Uppgifter om naturreservatet 
Reservatets namn:  Färsna naturreservat  
Kommun: Norrtälje kommun  
Naturvårdsregister-ID: 2052889 
Läge:  Norr om Norrtälje tätort. Ett hundratal meter 

norr om tätortsbebyggelsen.  
Naturgeografisk region: Svealands sprickdalslandskap med lerslättsdalar 

och sjöbäcken  
Fastighet:  Del av Färsna 1:2  
Areal:  Cirka 82 ha 
Markägare: Norrtälje kommun  
Reservatsförvaltare: Norrtälje kommun  
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Syftet med naturreservatet 

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och 
friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I reservatet ska områdets 
gårdsmiljö, historiska skogs- och odlingslandskap, skyddsvärda skogsområden, 
fornlämningar liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora betydelse för 
friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett sådant sätt att det inte 
äventyrar dess natur- och kulturvärden.

Syftet ska uppnås genom att: 
• området är ett öppet och tillgängligt besöksmål och områdets höga värden

för det rörliga friluftslivet tillgodoses, tillvaratas och utvecklas,
• skötseln tar hänsyn till att Färsna gård med tillhörande odlingslandskap och

skog är en gammal roslagsgård där landskapet formats av äldre jord- och
skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av 1900-talet. Skötsel av
gården, odlingslandskapet och andra värdefulla kulturmiljöelement sker
med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljövärden,

• kulturmiljöelement som fornlämningar värnas och vårdas på ett sådant sätt
att forna tiders bruk av området förtydligas,

• betes-, slåtter-och åkermark hävdas genom bete, slåtter respektive
åkerbruk,

• skogarna undantas från skogsbruk,
• områdets skogsmark underställs naturvårdande skötsel, exempelvis

naturvårdsröjning, friställning av värdefulla träd, skogsbetesdrift och andra
skötselåtgärder som syftar till att bibehålla områdets naturvärden kopplat
till äldre tiders bondeskogsbruk runt år 1900. Eventuell
skogsbetesfrämjande luckhuggning motsvarar tidigare tiders
husbehovshuggning,

• inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i reservatet annat än vad
som behövs för reservatsskötseln, jordbruket, friluftslivet, pedagogisk
verksamhet, gårdsverksamheten eller som komplettering till befintlig
gårdsbebyggelse.

Reservatsföreskrifter 
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Norrtälje kommun med stöd av 
7 kap 5, 6, och 30 § § miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd m.m. att nedan angivna föreskrifter skall gälla i reservatet. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden i reservatet
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Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det inom 
reservatet förbjudet att:  
1. uppföra ny byggnad, mast, vindkraftverk, torn eller annan anläggning

Föreskrifter gäller inte byggnad eller anläggning som beviljats tillstånd
enligt föreskrift A7,

2. avverka eller skada träd och buskar eller ta bort eller upparbeta dött träd
eller vindfälle,

3. på land eller i vatten bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, dika, utfylla,
tippa, dumpa eller bedriva annan verksamhet som kan förändra områdets
topografi,

4. anordna upplag, avfallstipp eller liknande annat än tillfälligt upplag i
samband med områdets skötsel,

5. kalka eller gödsla naturbetesmark eller skogsmark,
6. skogsplantera betesmark, åkermark, skog eller åkerholmar.

Utan Kommunens tillstånd är det förbjudet att: 
7. uppföra ny byggnad eller anläggning för jordbruket, reservatets skötsel,

gårdsverksamhet, friluftslivet eller som komplettering till befintlig
gårdsbebyggelse,

8. dra fram ledning i luft, mark eller vatten,
9. anlägga väg, stig, ridstig, cykelstig eller rastplats,
10. anlägga parkeringsplats,
11. uppföra stängsel eller annan hägnad med undantag för betesstängsel och

stängsel kring gårdsplats,
12. bygga om eller ändra befintlig byggnads- eller anläggningskonstruktion,

funktion, användningssätt eller utseende,

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst
intrång 

Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken 
förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att 
tillgodose syftet med reservatet: 

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och
övriga upplysningsskyltar,

2. undersökning och dokumentation av växt- och djurlivet samt övriga
natur-, kulturmiljö- och friluftsförhållanden i reservatet,

3. anordningar för friluftslivet såsom anläggande och underhåll av elljusspår,
skidspår, leder för vandring, cykling och ridning, spång, bro,
stängselgenomgång eller stig, grillplatser, utegym, rastplatser, vindskydd,
anläggningar för pedagogisk verksamhet och lekskog,

4. naturvårdande skötselåtgärder: röjning, gallring, borttagande av sly,
ringbarkning, friställning, skogsbetesfrämjande luckhuggning, hamling,
återhamling, kvarlämnande av ved, borttagande av klen fälld ved, skapande
av död ved, igenläggande av diken, stängsling samt betesdrift,
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5. åtgärder för att restaurera och sköta skogsbete: röjning, borttagande av sly,
ringbarkning, friställning, skogsbetesfrämjande luckhuggning, stängsling
samt betesdrift,

6. flytt av vindfällen/fällda träd inom reservatet eller utkörning av
vindfällen/fällda träd som kan orsaka ett hot mot områdets natur-, kultur- 
och friluftsvärden,

7. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa storskaliga angrepp av
granbarkborre eller annan allvarlig skadegörare, genom fällning av angripna
träd, barkning, rotkapning av vindfällda träd, utplacering av fällor eller
fångstvirke. Eventuellt angripet virke och fångstvirke får föras ut ur
reservatet,

8. åtgärder i syfte att minska utbredning samt förebygga etablering och
spridning av invasiva främmande arter,

9. åkerodling och slåtter samt bortförsel av hö och grödor,
10. anläggande och restaurering av groddjursdamm och vattenfördröjande

åtgärder.

Gällande bestämmelser enligt 11 kapitlet miljöbalken gäller oavsett undantagen 
ovan. 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för 
allmänheten förbjudet att: 

1. gräva, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller
sten,

2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar

eller vedlevande svampar,
4. medföra okopplad hund,
5. elda annat än på anvisad plats för grillplatser,
6. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift,
7. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt som barmark,
8. cykla i terrängen annat än enligt anvisningar från förvaltaren,
9. rida annat än enligt anvisningar från förvaltaren,
10. sätta upp tillfälliga orienteringskontroller, tipsfrågor eller liknande inom

områden där det går betande djur.

D. (undantag)

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för: 
1. att reservatsförvaltaren eller den som förvaltaren utser får utföra de

åtgärder som behövs för reservatets skötsel och som anges i föreskrifterna
B1-B10,
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2. normal skötsel av gårdsmiljö,
3. skötsel av stigar, leder och elljusspår,
4. träningsmoment med lös hund i verksamhet som organiseras av

brukshundklubb och som har tillstånd av kommunen,
5. nyttjande av rättigheter som tillkommit genom torrläggningsföretaget

(Färsna tf 1944),
6. uppsättning av orienteringskontroller, tipsfrågor eller liknande om de

avlägsnas direkt efter avslutat arrangemang dock ej i områden som betas av
djur,

7. naturstudier,
8. att under större evenemang exempelvis midsommar, julmarknad och- 

veterantraktordagen parkera inom anvisat område och anordna andra
aktiviteter enligt karta i bilaga 2, anvisat område kan ändras efter
markägarens godkännande

9. normal skötsel av ledningsgata inklusive avverkning av riskträd.
10. att träd som fallit över väg, stig eller in på tomt får kapas och dras åt sidan,
11. fällning eller kapning av träd som utgör risk för skada på människor eller

egendom, åtgärdade träd lämnas inom naturreservatet om de inte utgör ett
hot mot områdets natur-, kultur- och friluftslivsvärden,

12. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa storskaliga angrepp av
granbarkborre eller annan art som kan hota prioriterade bevarandevärden
genom barkning, rotkapning av vindfällda träd samt utplacering av fällor
eller fångstvirke. Eventuellt angripet virke och fångstvirke får föras ut ur
reservatet,

13. fällning av gran som angripits av granbarkborre eller av annan art som utgör
ett hot mot områdets kontinuitetsberoende naturvärden. Oskadliggörande
av fällda träd som yngelplats för granbarkborre eller annan art. Träden
lämnas inom naturreservatet om de inte utgör ett hot mot områdets natur-,
friluftslivs- och kulturhistoriska värden.

Föreskrifternas ikraftträdande 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen publicerats i 
kommunens författningssamling.  

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna 
under C omedelbart även om de överklagas. 

Skötsel och förvaltning 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Norrtälje kommun bifogad skötselplan (bilaga 3) med mål och åtgärder 
för reservatets skötsel och förvaltning.  
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I enlighet med 2 § stycket i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. är Norrtälje kommun förvaltare i naturvårdshänseende för naturreservatet.

Upplysningar 
I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för natur- och 
kulturmiljön. Bland dessa kan nämnas följande:  

• Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg,
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259), med undantag för
sådan jakt som är tillåten enligt samma lag. Vissa andra växt- och djurarter
är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845).

• Enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ska enskilda såväl som
myndigheter visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks
eller begränsas.

• Terrängkörningsförbudet i terrängkörningslagen (1975:1313).

• Förbudet mot nedskräpning enligt 15 kap. 26 § miljöbalken.

• Allemansrätten. I 2 kap. 18 § regeringsformen stadgas, att oberoende av
det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt ska alla ha tillgång
till naturen enligt allemansrätten.

Skälen för kommunens beslut 

Beskrivning av området  
Färsna är ett tätortsnära naturområde beläget i norra utkanten av Norrtälje stad. 
Området är kulturhistorisk intressant tack vare roslagsgården Färsna vars 
brukande av de omkringliggande markerna präglat utvecklingen av områdets 
naturvärden och kulturhistoriska värden.  

Färsna gård har en lång historik och de äldsta fornminnena är cirka 3000 år gamla. 
På platsen där gården idag ligger fanns redan på medeltiden en by. Merparten av 
den areal som idag används som åker- och betesmark har en lång historia med 
liknande markanvändning.  

Området har även stor betydelse för friluftslivet och är idag ett öppet besöks-, 
informations- och utbildningscentrum för olika aktiviteter knutna till naturvård, 
friluftsliv, kulturmiljövård, djurhållning och småskaligt jord- och skogsbruk. 
Området har mycket stor betydelse som utflyktsmål för allmänhet och skolor.  
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Färsna gård köptes av Norrtälje kommun år 1972 och har därefter varit 
utarrenderat. Sedan år 2009 förvaltar Norrtälje Naturvårdsstiftelse Färsna gård på 
uppdrag av Norrtälje kommun och driver blanda annat en naturskola och 
integrations- och naturvårdsprojekt. 

Genom naturreservatet går en delsträcka av Roslagsleden och ett elbelyst 
motionsspår som i sin tur är sammanlänkat med motionsspåret i Vigelsjö 
naturreservat väster om Norrtälje stad. Det finns gott om mindre stigar i 
naturreservatet. I norr avgränsas reservatsområdet av en kraftledningsgata och i 
väster av det elbelysta motionsspåret. Söder om reservatsområdet breder en 
dalsänka ut sig med åkermark och bostadsbebyggelse. 

Skogen i Färsna, som så sent som på 1950-talet betades, är barrträdsdominerat 
och har inslag av sumpskogar. Det finns inslag av kalk i marken. Det finns en 
registrerad nyckelbiotop och två naturvärdeobjekt enligt Skogsstyrelsen. 
Nyckelbiotopen är ett inhägnat skogsbete i anslutning till Färsna gård. Denna 
biotop är ovanlig idag och här och var finns rester av hävdgynnade kärlväxter. 
Andra skogsområden inom naturreservatet består av gammal olikåldrig flerskiktad 
barrträdsdominerad skog med inslag av sumpskogsdråg. Även här hittar man flera 
sällsynta och hotade arter som är kopplade till skogstyperna i dessa områden.  

Hagmarkerna kring Färsna gård betas och hålls öppna av får, kor, hästar och 
getter. Här finns på flera platser en hävdgynnad flora som visar på lång kontinuitet 
av hävd. Åkermarkerna används främst till vallodling och småskalig odling. I 
skogsområdet finns också två mindre åkermarker där slåtter har förekommit i 
modern tid. På den minsta marken har också bete förekommit. 

Det finns gott om brynmiljöer i gränsen mellan skogen och de öppna markerna. I 
gränsmiljöerna finns också kulturspår i form av stenrösen och murar. Pollinatörer 
som fjärilar och bin gynnas av dessa miljöer. Det finns stor potential att förbättra 
brynmiljöerna genom varsam naturvårdsröjning och frihuggning av ekarna samt 
framröjning av stenrösen och stenmurar. Genom att öppna upp dessa miljöer kan 
mer ljus och värme släppas in.  

Barrskogarna i området har i en analys av grön infrastruktur identifierats som 
potentiella viktiga födosöksområden och häckningsbiotoper för vissa så kallade 
indikatorarter. Vid analysen har barrskogsmesarna tofsmes och talltita använts då 
dessa är särskilt knutna till gammal barrskog.  

Det småskaliga lövdominerande odlingslandskapet kring gården och gårdsmiljön i 
sig har identifierats som potentiell livsmiljö för mindre hackspett. Även denna art 
indikerar äldre skogsbestånd och har krav på större sammanhängande områden 
och förekomster av gamla träd och död ved. I dessa miljöer finns också en mängd 
andra arter som gynnas av dessa förutsättningar. 
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Naturreservatet beskrivs utförligare i skötselplanen i Bilaga 3. 

Skydds- och planeringsstatus  

I Norrtälje kommuns översiktsplan från 2013 pekas odlingslandskapet och skogen 
kring Färsna gård ut som ett område för Friluftsliv av lokalt intresse. I 
översiktsplanen pekas Färsna gård och omgivande odlingslandskap också ut som 
övrigt område med högt naturvärde. Färsna är ett av de utpekade områden enligt 
översiktsplanen där förutsättningarna för områdesskydd enligt miljöbalken bör 
utredas. 

Skogsbetet norr om gården är en registrerad nyckelbiotop. 

Spritt i området finns ett flertal fornlämningar. Fornlämningarna är skyddade 
enligt kulturmiljölagen (1988:950) (KML). 

I dalgången finns ett torrläggningsföretag (Färsna tf 1944) med tillhörande 
båtnadsområde. 

Ärendets beredning  
I kommunens Mål och budget 2019-2021 var en av satsningarna att inrätta Färsna 
gård som naturreservat. Norrtälje kommunfullmäktige har också vid tidigare 
tillfällen beslutat att inriktningen är att skydda Färsna gård och de 
omkringliggande markerna i Fördjupad översiktsplan för Färsna gård (1991) och 
Utvecklingsplan för Norrtälje stad (2004). Färsna omnämns också i 
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad (2016). 

År 2018 gjordes en naturinventering på den kommunala marken i Färsna. 
Inventeringen visade att stora delar av markerna i Färsna har höga naturvärden. I 
inventeringen står att de 19 naturvärdesobjektsområden som pekas ut inte bör 
exploateras och att de utgör en viktig del av spridningsvägar, viloplatser och 
födosöksmiljöer för arter i området. De viktiga områdena för grön infrastruktur 
har också bekräftats i en analys av grön infrastruktur som kommunen tog fram 
2019. I analysen pekades bland annat häcknings- och födosöksområden för talltita 
och tofsmes ut vilka är indikatorarter för miljömålet Levande skogar. 

Både naturvärdesinventeringen och analysen av grön infrastruktur visar att 
området har stor betydelse i ett landskapsperspektiv för Norrtälje Stad.  

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län under ärendets gång. 

Kommunen har förelagt ägare och innehavare av särskilt rätt till mark om yttrade, 
samrått med myndigheter samt övriga intressenter under tiden 1 februari till och 
med 18 mars 2022. En sammanfattning av samrådsredogörelsen följer nedan.  
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Efter samrådet har förtydliganden och tillägg gjorts i syftet, föreskrifterna och 
skötselplanen, exempelvis har målbilden för skötseln förtydligats, där den 
naturvårdande skötseln inbegriper skötsel som syftar till att bibehålla områdets 
naturvärden kopplat till äldre tiders bondeskogsbruk runt år 1900 i det avseende 
att eventuell skogsbetesfrämjande luckhuggning motsvarar tidigare tiders 
husbehovshuggning. Vidare har ytterligare undantag införts i föreskrifterna så att 
lämpliga åtgärder mot granbarkborre kan utföras. Även nödvändig skötsel av 
skogsbete har förtydligats. Naturområdet mellan Stenrösevägen och 
Runstensvägen (Dalbyvägen) som felaktigt låg med har utgått från 
reservatsområdet. Den planerade cykelstigen har utgått från reservatsbeslutet. 
Utöver detta har även redaktionella ändringar gjorts. 

Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut och skötselplan har varit ute på samråd. Yttrandena har 
diarieförts i ärende KS 2019-69. En utförlig samrådsredogörelse finns i 
arbetsakten, nedan följer en sammanfattning.  Yttranden har inkommit från 
följande: Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Centerpartiet i 
Norrtälje kommun, Miljöpartiet i Norrtälje kommun, Naturskyddsföreningen i 
Roslagen, Roslagens ornitologiska förening, OK Roslagen, Veterantraktorklubben 
Norrtelje, Estuna bygdegårdsförening, Norrtälje Naturcentrum, Vattenfall 
Eldistribution AB, Bostadsrättsföreningen Ängslövet och 8 privatpersoner.  

Kontoret har gjort följande ändringar i beslut och skötselplan: 

• Kommunen har förtydligat målbilden för skötseln, skötseln ska ta hänsyn
till att gården är en gammal roslagsgård där landskapet formats av
ålderdomligt jord- och skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av
1900-talet. Naturvårdande skötsel inbegriper skötsel som syftar till att
bibehålla områdets naturvärden kopplat till äldre tiders bondeskogsbruk
runt år 1900 i det avseende att eventuell skogsbetesfrämjande
luckhuggning motsvarar tidigare tiders husbehovshuggning.

• Vidare har ytterligare undantag införts i föreskrifterna så att lämpliga
åtgärder mot granbarkborre kan utföras.

• Även nödvändig skötsel av skogsbete har förtydligats.
• Naturområde mellan Stenrösevägen och Runstensvägen (Dalbyvägen)

som felaktigt låg med har utgått från reservatsområdet.
• Den planerade cykelstigen har utgått från reservatsbeslutet. Speciella

cykelstigar kommer att märkas upp av förvaltaren. Kommunens inställning
är att cykling inte får inverka negativt på områdets naturvärden och
därför kan en kanalisering till särskilda stigar bli nödvändig i framtiden.

• Utöver dessa har även redaktionella ändringar gjorts.

Synpunkter som har kommit in är till exempel att det bör bedrivas gammaldags 
skogsbruk i reservatet. Vid en avvägning mellan intresset av att bruka skogen på 
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ett kulturhistoriskt intressant sätt och de skogliga naturvärden som utvecklats i 
områdena har kommunen bedömt att det som långsiktigt tjänar naturreservatets 
syfte bäst är att bevara och utveckla områdets skogliga naturvärden i enlighet 
med skötselplanen för området. I B-föreskrifterna som reglerar undantag från A-
föreskrifterna ges möjligheten att i viss mån utföra naturvårdande åtgärder 
kopplade till äldre tider bruk. Begreppet skogsbruk är kopplat till 
virkesproduktion. Beslutet om bildandet av naturreservat innebär att skogsbruk 
upphör och begreppet bör därför inte användas med risk för feltolkning av vad 
som avses. Skötseln av skogen ska enligt beslutet ha en koppling till 
bondeskogsbruket för tiden runt 1900. 

Synpunkter lyftes under samrådet avseende att ha friluftsvärdena som enda syfte 
med reservatet. Utredningen om bildandet av naturreservatet har pågått i flera år 
och syftet med att skydda ett värdefullt naturområde har haft lika stor vikt som 
skydd av ett värdefullt friluftslivsområde eller kulturhistoriskt intressant område. 
Kommunen anser inte att det är långsiktigt hållbart att endast låta 
friluftslivsintressena stå som ensamt syfte intill områdets kulturhistoriska värden. 
Naturvärdena är en del av områdets besöksvärde och också en del av 
kulturhistorien. Ett skogsbruk i området, även om det bedrevs i mindre skala än 
storskaligt rationellt skogsbruk skulle inverka negativt mot områdets naturvärden 
och stå i strid mot miljömålet ”levande skogar”. Med anledning av detta kommer 
föreskrifterna i huvudsak kvarstå i sin nuvarande lydelse med undantag för några 
mindre ändringar.  Undantag från A-föreskrifter möjliggör ett visst uttag av träd i 
samband med naturvårdsåtgärder och restaurering av skogsbete. 

Synpunkter lyftes också under samrådet avseende att all död ved bör lämnas kvar 
i reservatet. Återintroducerandet av skogsbete är viktigt för bevarandet av 
områdets skogliga naturvärden. För att möjliggöra ett ändamålsenligt skogsbete 
kommer viss luckhuggning och möjligheten till bortforsling av virke vara 
nödvändigt.  

Kommunens bedömning 

Färsna är ett välbesökt tätortsnära naturområde som är mycket viktigt ur kultur- 
och friluftssynpunkt. Området spelar också en viktig roll för naturpedagogiska 
verksamheter. Området hyser höga natur- och kulturvärden och har en lång 
historisk markanvändning. I området finns en mängd rödlistade och hotade arter 
som är knutna till odlingslandskapet, äldre barrskog och kalkbarrskog. Storskalig 
skogsavverkning, dikning och annan exploatering skulle innebära att områdets 
natur-, kultur- och friluftsvärden äventyrades. 

Norrtälje kommun bedömer att bildandet av ett naturreservat i det aktuella 
området är förenligt med gällande översiktsplan från 2013.  

Kommunen finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i 
enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken att det för att skydda och bevara 
ovanstående natur-, kultur- och friluftsvärden finns skäl att besluta om att bilda 
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naturreservat i området samt att förordna om föreskrifter för att skydda området 
samt att fastställa en skötselplan.  

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län 

Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Karta evenemangsparkering
3. Skötselplan med kartor

Sändlista 

Myndigheter  
Länsstyrelsen i Stockholms län 
stockholm@lansstyrelsen.se  

Skogsstyrelsen  
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Jordbruksverket  
jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Vattenfall Eldistribution AB 
registratur.eldistribution@vattenfall.com 

Sveriges Geologiska Undersökning SGU 
sgu@sgu.se  

Lokala föreningar  
Roslagens Naturskyddsförening 
olanordstrand57@gmail.com 

Roslagens Ornitologiska förening 
bladlund.m@gmail.com 

Botaniska Sällskapet i Stockholm 
info@botaniskasallskapet.se 

Roslagens brukshundsklubb 
kontakt@roslagenbk.se 

Cykelklubben Norrtälje 
lars.staf@live.se 

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:registratur.eldistribution@vattenfall.come
mailto:sgu@sgu.se
mailto:olanordstrand57@gmail.com
mailto:bladlund.m@gmail.com
mailto:info@botaniskasallskapet.se
mailto:kontakt@roslagenbk.se
mailto:lars.staf@live.se
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OK Roslagen orientering 
okroslagen@gmail.com 

Friluftsfrämjandet Norrtälje  
norrtalje@friluftsframjandet.se 

Club of Western  
clubofwestern@yahoo.se 

Norrtälje-Malsta scoutkår 
Grindvägen 9  
761 62 Norrtälje 

Roslagens fornminnes- och hembygdsförening 
roslagensfornminne@gmail.com   

Sakägare, hyresgäster och angränsande fastigheter 

mailto:okroslagen@gmail.com
mailto:norrtalje@friluftsframjandet.se
mailto:clubofwestern@yahoo.se
mailto:roslagensfornminne@gmail.com
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Bilaga 1 Beslutskarta
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Bilaga 2. Karta evenemangsparkering



KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
norrtalje.se
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