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Länsstyrelsen

01FS 2013:15
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om ändring av syfte och föreskrifter för naturre-
servatet Stora Nassa, Värmdö kommun;

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

beslutat den 7 maj 2013
(dnr 5112-17749-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 5, 6 och 
30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen om områdesskydd m m om 
ändring av samt nya föreskrifter och syfte för reservatet.

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. under tiden 1 februari – 15 augusti landstiga, färdas eller uppehålla 

sig inom det fågelskyddsområde som framgår av karta i beslutet,
2. framföra fartyg, enligt definition i sjötrafikförordningen (1986:300), 

med högre hastighet än 5 knop inom den inre skärgårdszon som an-
givits på karta i beslutet,

3. gräva, hacka, borra, måla, flytta stenblock, dämma sund eller på an-
nat sätt skada berg, mark, sten eller bottnar,

4. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
5. gräva upp växter eller alger eller plocka mossor eller lavar,
6. vid landstigning medföra hund, katt eller annat tamdjur. Kopplad 

hund eller annat tamdjur får dock medföras på Bäckskäret och Stora 
Bonden,

7. skada eller störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, för-
följa eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur),

8. fånga och insamla ryggradslösa djur,
9. tälta. Tältning i högst två dygn i följd får dock ske på Stor-

Sprängskäret och Bäckskäret,
10. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,



2

11. göra upp öppen eld eller använda grill som kan göra åverkan på 
växtlighet eller berggrund,

12. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
13. starta eller landa med luftfartyg,
14. landstiga med fler än 10 passagerare. Landstigning med fler än 10 

passagerare får dock ske på ön Stora Bonden efter samråd med för-
valtaren om villkoren för detta,

15. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg, 
16. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument el-

ler liknande,
17. på ett störande sätt använda fritidsbåt eller annat fartyg inom den 

inre skärgårdszon som angivits på karta i beslutet, t.ex. ge-
nom att i onödan orsaka svall eller låta motorn gå på tomgång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för 
naturvård.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling varvid föreskrifterna i 
Länsstyrelsens beslut den 3 juni 2002, (dnr 18513-2000-21903), Stock-
holms läns författningssamling 01FS 2002:431 upphör att gälla.

Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas i 
enlighet med 7 kap. 30 § miljöbalken.

ANETTE SCHEIBE LORENTZI

Elin Norkvist
Enheten för naturvård


