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Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om avgränsning av 
allmänna farleder för vattenskoterkörning och områden där 
körning med vattenskoter får användas i Uppsala län; 

Länsstyrelsen i Uppsala län foreskriver foljande med stöd av 3 § forordningen (1993: I 053) 
om användning av vattenskoter där det anges att vattenskoter får användas endast i allmän 
farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § forsta stycket vattenskoterforordningen. 

I § I allmän farled rar vattenskoter användas enligt 2 § vattenskoterforordningen. Vilka 
farleder som är allmänna framgår av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5) med 
tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar. 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att foljande avgränsning av de allmänna farlederna 
ska gälla for frird med vattenskoter. Gränsdragningen utgår från markerad farledssträckning 
på i for tiden aktuellt sjökort. 

• Östhammar och Tierps kommuner 
l. Farleden 575 Svartklubben - Vässarögrund (1,8 km), se bilaga l. 

Farleden ligger inom vattenskoterområdet i Kasfjärden som anges under 
2 § i dessa foreskrifter. Gränslinjerna for detta område utgör gränsen for 
vilken del av farleden som rar användas . 

2. Farled 581 Östharnmar - Grisarna (19,8 km), se bilaga I . 
Vattenskoter rar användas inom 100 meter på var sida om markerad 
farleds linje dock inte närmare land än 100 meter från strandlinjen vid 
normalvattenstånd. Om det är kortare avstånd mellan stränderna än 
100 meter rar dock hela farledsbredden användas. 

3. Farled 583 Hargsharnn - Ormön (1 5,7 km), se bilaga l. 
Vattenskoter rar användas inom 300 m på var sida om markerad farledslinje 
dock inte närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normal
vattenstånd. Undantag gäller inom Slätön-Medholma naturreservat där 
endast 100 m på var sida om markerad farledslinje rar användas. 

4. Farled 591 Öregrundsgrepen (Jössan-Engelska grundet) (46,6 cm), se bilaga l. 



Norr om faIjeleden mellan Öregrund och Gräsö får vattenskoter användas 
inom 300 m på var sida om markerad farledslinje dock inte närmare land än 
100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. 

Söder om faIjeleden mellan denna och vattenskoterområdet i Kasfjärden 
som anges under 2 § i dessa foreskri fter rar vattenskoter användas 100 m 
på var sida om farledslinjen dock inte närmare land än 100 meter från 
strandlinjen vid normalvattenstånd. 

För det avsnitt av farleden som ligger inom vattenskoterområdet i 
Kasfjärden utgör gränslinjerna for detta område gränsen for vilken del av 
farleden som rar användas. 

5. Farled 594 Forsmark - Bellonagrund (7,8 km), se bilaga l. 
Vattenskoter rar användas inom 300 m på var sida om markerad 
farledslinje. Ingen körning får dock ske inom Kallriga naturreservat. 

6. Färjeled Öregrund-Gräsö (l, I km), se bilaga l. 
För den del av farleden som ligger utanfor tillåtet vattenområde for allmän 
farled 591 (Öregrundsgrepen) gäller att vattenskoter rar användas inom 100 meter på 
var sida om markerad farledslinje. 

• Uppsala, Knivsta och Håbo kommuner 
7. Farled 921 Uppsala-Södra Björkfjärden (27,3 km), se bilaga 2. 

I Fyrisån från Uppsala hamn till Flottsund rar körning med vattenskoter ske endast 
efter markerad farledslinje i den åfåra som föreligger vid normalt vattenstånd i 
Mälaren. Ingen körning rar ske i vass- och översvämningsområden. 

Från Flottsund genom Kungshamn-Morga naturreservat gäller att 
vattenskoter rar användas inom 100 m på var sida om farledslinjen dock 
inte närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd i 
Mälaren. 

Från södra gränsen for Kungshamn-Morga naturreservat till gränsen mot 
Stockholms län gäller att vattenskoter rar användas inom 300 meter på var 
sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning dock inte närmare land 
än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd i Mälaren. Om det är 
kortare avstånd mellan stränderna än 300 meter rar dock hela farleds
bredden användas. 

• Enköping och Håbo kommuner 
8. Farled 902 Södra Björkfjärden-Stora Sandskär (46,7 km), se bilaga 2. 

Vattenskoter rar användas inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt 
markerad farledssträckning dock inte närmare land än 100 meter från 
strandlinjen vid normalvattenstånd i Mälaren. Om det är kortare avstånd 
mellan stränderna än 300 meter rar dock hela farledsbredden användas. 

För de avsnitt av farleden som ligger inom naturreservaten Tedarön och 
Grönsö gäller att vattenskoter rar användas inom 100 m på var sida om 
farledslinjen . 



9. Farled 923 Enköping-Oknö (13,2 km), se bilaga 2. 
I Enköpinsån från Enköpings hamn till åns mynning i Svinnegarnsviken rar 
körning med vattenskoter ske endast efter markerad farledslinje i den årara 
som foreligger vid normalt vattenstånd i Mälaren. Ingen körning får ske i 
vass- och översvämningsområden. 

Från Enköpingsåns mynning i Svinnegarnsviken till länsgränsen i 
Oknöfjärden f'ar vattenskoter användas inom 300 meter på var sida om 
mittlinjen enligt markerad farledssträckning dock inte närmare land än 
100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd i Mälaren. 

10. Farled 925 Bålsta-Ytterholm (21,1 km), se bilaga 2. 
Vattenskoter f'ar användas inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt 
markerad far1edssträckning dock inte närmare land än 100 meter från 
strandlinjen vid normal vattenstånd i Mälaren. 

Utefter den forgrening av farleden som går mellan fågel skyddsområdena 
Nybrogrundet och Flisa tall gäller att vattenskoteråkning är tillåten inom 
J 00 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. 

2 § Vattenskotrar får användas, utöver i allmänna farleder enligt I § ovan, i nedan angivna 
områden i Uppsala läns kustvatten. Begränsningslinjerna for dessa områden är foljande : 

Kasfjärden: Från Skatuddens sydspets i norr utgör gränsen en rät linje i sydöstlig 
riktning till länsgränsen via sydspetsen på Enholmen och Vässarön. Därifrån foljer 
gränsen länsgränsen fram till den punkt där farledslinjen f Of farled 575 korsar 
länsgränsen och därifrån vidare i en rät linje till den östligaste udden på den södra ön i 
Tomasskären. Området avgränsas sedan aven rak linje i nordvästlig riktning mellan 
sistnämnda punkt och sydspetsen på den ö som ligger ca 150 m norr om orrudden. Från 
denna punkt går gränsen i en rak linje i nordöstlig riktning till Skatuddens sydspets, se 
bilaga l. 

Hargsviken: Områdets gräns i norr utgörs aven rät linje som sträcker sig mellan 
Kåvarens västligaste udde och vidare forbi sydspetsarna på de tre uddarna vid 
Nötskärsviken och Vassviken till västligaste udden på Enören. Därifrån sträcker sig 
gränsen söderut runt den västra utlöparen av Häggören och vidare i sydöstlig riktning i en 
rät linje till den västligaste udden på Granören. Gränsen i öster utgörs aven rät linje som 
går mellan sistnämnda punkt i sydvästlig riktning tvärs över Galtfjärden till den 
västligaste udden på fastlandet där Hargsviken mynnar i Galtfjärden. Områdets södra 
gräns sträcker sig från sistnämda punkt till en punkt ca 100 m söder om ön Glötens 
sydspets och vidare till östra spetsen på Kogrundet. Gränsen i väster utgörs aven rät linje 
mellan sistnämnda punkt och västligaste spetsen på Kåvaren, se bilaga J. 

3 § För transport till och från allmän farled och vattenskoterområde gäller alt vattenskoter f'ar 
läggas i vid nedan angivna allmänna sjösättningsrarnper och framforas kortaste sträckan 
mellan rampen och det tillåtna området. Om avståndet mellan land och tillåtet område uppgår 
till maximalt J 00 meter, f'ar vattenskoter läggas i från land eller brygga och framforas 
närmaste sträckan till det tillåtna området. Detta rar dock ske endast om väg finns till 
iläggningsplatsen och att området inte ingår i allmän badplats, Natura 2000-område, 
naturreservat, fågelskyddsområde eller biotopskyddsområde, se bilaga l och 2. 
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• Skarholmen (Uppsala kommun) 
• Öregrunds hamn (Östharnmars kommun) 
• Östhammars hamn (Östhammars kommun) 
• Hargshamn (Östhammars kommun) 

Om en hränslestation ligger i nära anslutning till en sjösättningsrarnp rar vattenskotern tankas 
där. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den I juni 2007. 

~~ 
Anders Björc 

Roine Landin 


