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Länsstyrelsen

01FS 2015:15
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om utvidgning av naturreservatet Arholma-Idö, 
Norrtälje kommun, samt ändring av föreskrifter 
för naturreservatet;

Utkom från trycket
den 29 april 2015

beslutat den 23 mars 2015
(dnr 511-25007-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att utvidga naturreservatet Arholma-Idö (fastigheterna Ar-
holma 1:119, 5:2 och 17:1 samt del av Arholma 1:68 och 2:50. Arhol-
ma s:5, s:9, s:11, s:13, s:14, fs:15, 2:16 och s:17. Idö 1:22, s:1, s:2, s:3, 
s:4, s:5, s:6, s:7, s:8, s:9 och s:10). Länsstyrelsen beslutar samtidigt att 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
om områdesskydd m.m. om nya föreskrifter och nytt syfte för reserva-
tet.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföre-
skrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att 
iaktta inom reservatet.

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. gräva upp växter såsom ris, örter och gräs,
4. medföra okopplad hund,
5. för längre tid än två dygn i följd förtöja, dra upp eller förankra båt

eller annan farkost vid samma plats (gäller ej brygga),
6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats, annat än 

inom anlagd tältplats,
7. elda annat än på anvisad plats,
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8. ankra båt eller framföra motordriven båt i inre delen av Idöfladen 
enligt beslutskarta 1C, 

9. under tiden 1 april – 31 juli landstiga på öarna Rödkobben och 
Nollekobb eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan 
nämnda öar, enligt beslutskarta 1C,

10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift,
11. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument 

eller motsvarande.
Beslutet med tillhörande kartor förvaras på Länsstyrelsens enhet för 

naturvård.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkommer från trycket i länets författningssamling varvid föreskrifterna 
i Länsstyrelsens beslut den 7 februari 1978, Stockholms läns författ-
ningssamling 01FS1978:155, upphör att gälla.

MAGDALENA BOSSON

Elin Deremar
Enheten för naturvård


