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Länsstyrelsen

01FS 2017:44
Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om
utvidgning av Tullviksbäckens naturreservat, 
Norrtälje kommun, samt föreskrifter för den ut-
vidgade delen av naturreservatet;

Utkom från trycket
den 1 december 2017

beslutat den 21 november 2017
(dnr 5112-24543-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att avsätta delar av Norrtälje Fjäll 2:29, 2:30 och 2:289 att ingå 
i en utvidgning av Tullviksbäckens naturreservat. Reservatet ligger på 
östra sidan av Väddö cirka 10 km norr om Älmsta, omkring 5 km söder 
om Grisslehamn.

För den tillkommande delen av naturreservatet meddelar Länsstyrel-
sen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Inom den tillkommande delen av reservatet är det förbjudet att: 
1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att 

borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
2. störa djurlivet (tex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av-

fågelbo eller klättra i boträd),
3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
4. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar,
5. parkera, ställa upp husvagn eller släpvagn
6. tälta under längre tid än två dygn på samma plats utan markägarens 

tillstånd,
7. göra upp eld,
8. fiska i bäcken,
9. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp 
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande 
svampar.
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Föreskrifterna C3 och C4 gäller inte vid jakt. 
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.

ÅSA RYDING

Ulf Birgersson
Enheten för naturvård


