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Länsstyrelsen

01FS 2014:24
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om bildande av Ålandsskärs naturreservat, Ha-
ninge kommun, samt föreskrifter för naturreser-
vatet;

Utkom från trycket
den 4 juli 2014

beslutat den 17 juni 2014
(dnr 511-40596-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att avsätta Huvudskär 1:3 och 1:6 som naturreservat. Reserva-
tet ligger i ytterskärgården, ca 50 km sydost om Stockholm och ca 10 
km sydost om Ornö.

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. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att 

borra, rista, spränga eller måla,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp 
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,

3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda 
däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),

4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
7. göra upp öppen eld,
8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anord-

ning,
9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikan-

läggning eller liknande,
10. landa med luftfartyg.
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Undantag från ordningsföreskrifterna.
1. Ordningsföreskrift 6 gäller ej fastighetsägare samt ägare eller arren-

dator av byggnad.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 

miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att för-
foga över 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.

KARIN BERGH

Elin Norkvist
Enheten för naturvård


