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Länsstyrelsen

01FS 2014:20
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om bildande av Lovö naturreservat, Ekerö kom-
mun, samt föreskrifter för naturreservatet;

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

beslutat den 17 mars 2014
(dnr 511-24286-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att avsätta Barkarby 3:1 (del av), Drottningholm 1:1 (del av), 
Hogsta 4:1 (del av), Lovö Prästgård 1:1, 2:1 (del av) och 1:8 (del av), 
Lovö-Berga 3:1 (del av), Lovö-Edeby 4:1 (del av), Lovö-Norrby 5:1 
(del av), Lunda 1:1 (del av), Rinkeby 1:2 (del av), Rörby 1:1 (del av), 
Barkarby GA:1 och GA:2, Hogsta GA:1 och GA:2, Lovö Prästgård 
GA:1, Lovö-Edeby GA:1, GA:2, GA:3, GA:4 och GA:5, Lunda GA:1, 
GA:2, GA:3 och GA:4, Rörby GA:1 samt Troxhammar GA:3 som na-
turreservat. Reservatet omfattar öarna Lovön, Kärsön, Fågelön och om-
givande öar och holmar och är beläget ca 10 kilometer väster om 
Stockholms centrum.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföre-
skrifter 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, borra eller på annat sätt skada berggrund, jord eller 

sten,
2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
3. skada vegetationen genom att gräva upp växter,
4. medföra hund som inte är kopplad,
5. rida på markerade vandringsleder,
6. tälta eller campa mer än två dygn i följd,
7. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand.

Föreskriften gäller inte vid bryggor och inom båthamnar,
8. varaktigt sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Undantag från ordningsföreskrifterna.
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1. Ordningsföreskrifterna ska inte gälla inom tomt- eller gårdsplats.
2. Ordningsföreskrifterna 1-4 och 8 ska inte gälla fastighetsägare eller

innehavare av särskild rätt till marken inom det markområde som av-
ser respektive rättighet.
Länsstyrelsen upphäver samtidigt sina föreskrifter beslutade den 5 

februari 1988 enligt dåvarande 20 § naturvårdslagen (1964:822), nu-
mera 12 kap. 6 § miljöbalken, om samrådsområde för Lovön, Kärsön 
m.fl. öar i Ekerö kommun.

Länsstyrelsen upphäver vidare sin föreskrift om kopplingstvång på 
Kärsön enligt 19 § jaktförordningen (1987:905), beslutad den 5 decem-
ber 1996 (Stockholms läns författningssamling 1996:232).

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att för-
foga och fastighet och att tåla visst intrång.

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.

Chris Heister

Björn Carlberg
Enheten för naturvård


