
 

 
 

Nyheter i fågel- och sälskyddet 
 
 
 
 
För att värna om känsligt fågel- och sälliv kan länsstyrelsen inrätta områden med tillträdesförbud. 
Dessa områden brukar kallas fågel- och/eller sälskyddsområden. Det har sedan decennier tillbaka 
funnits fågel- och sälskyddsområden vid Väderöarna. Genom beslutet om naturreservat upphävdes de 
gamla reglerna och ersattes med nya. 
 

De nya fågel- och sälskyddsområdena och reglerna för dessa ser du på 
kartan här bredvid.  
 
Här är alla nyheter i fågel- och sälskyddsområdena vid Väderöarna: 
 
Skyddet är upphävt för 13 öar 
De gamla fågelskyddsområdena har upphävts för Tallriken, Stora och Lilla Björnen, Skruskär, Stora och 
Lilla Rockskär, Stora och Lilla Gråbenskär, Ramnöskären, Stångholmen, Rörskär och Lyngöskäret. Från och 
med i sommar är det alltså tillåtet att gå iland på dessa öar när som helst under året. Dessutom har det gamla 
fågelskyddsområdet vid Väderöbod upphävts i anslutning till den bebyggda delen av ön.  
 
Förbudstid 1 april – 15 augusti 
Tillträdesförbudet gäller under tiden 1 april – 15 augusti för alla öar med fågel- och sälskydd. (Tidigare gällde 
tillträdesförbudet hela året i Norra Väderöarna och 1 april – 31 juli i Södra Väderöarna.) 

 
100 meter zon för alla öar med fågel- och sälskydd 
Zonen med tillträdesförbud är 100 meter från strand för alla öar med fågel- och sälskydd. Söder om Torsö 
samt söder och öster om Stora Plogjärnet är dock zonen mindre än 100 m från land för att möjliggöra 
passage. Öster om Måkholmen är zonen mindre än 100 m från land för att inte omfatta Hamnerö. Sydöstra 
delen av Väderöbod omfattas inte av fågel- och sälskyddet. 
 (Tidigare var zonerna för de flesta öarna 50 m. Endast öarna längst i nordväst hade 100 m skyddszon.)  

 
Passage genom områdena är förbjudet 
Passage genom 100-m-zonen är förbjuden. (Tidigare var passage utan uppehåll tillåten genom zonerna.)  
 
Undantag från reglerna 
Liksom tidigare gäller inte reglerna för markägare eller person som utför uppdrag åt denne inom ramen för 
pågående markanvändning, statlig eller kommunal tjänsteman under tjänsteutövning samt licensierade 
yrkesfiskare under yrkesutövning. Jakträttsinnehavare har rätt att bedriva jakt efter mink och räv även när 
tillträdesförbud råder. För fågellivet är det viktigt att Väderöarna hålls fritt från mink och räv. Länsstyrelsen 
kan ge tillstånd för andra att få vistas inom fågel- och sälskyddsområdena. Det gäller främst för forskning 
och undervisning, miljöövervakning samt, i begränsad omfattning, organiserade arrangemang för dykturism. 
 
Skyltar 
På öar som omfattas av fågel- och sälskydd kommer de gamla skyltarna att bytas ut successivt. 
 
Sjökort 
De nya fågel- och sälskyddsområdena är inte markerade i 2011 års sjökort, men kommer naturligtvis att bli 
det i kommande sjökort. 


