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Länsstyrelsen

01FS 2017:12
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om
utvidgning och ändring av föreskrifter för Gällnö 
naturreservat, Värmdö kommun;

Utkom från trycket
den 15 mars 2017

beslutat den 6 mars 2017
(dnr 511-24288-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att utvidga Gällnö naturreservat till att omfatta det område 
som angivits på karta som hör till beslutet.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt att ändra syfte och föreskrifter för 
Gällnö naturreservat. Detta beslut ersätter föreskrifter och syfte i Läns-
styrelsens tidigare beslut den 10 april 1978 (dnr. 11.1211-675-76).

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. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på något sätt 

skada berg, jord eller sten,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar eller ta bort död ved,
3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, 

lavar eller vedlevande svampar,
4. framföra motorbåt eller vattenskoter i Norrviken (se föreskriftskarta 

bifogat till beslutet),
5. medföra hund som inte är kopplad,
6. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Föreskriften 

gäller inte befintliga anslagstavlor eller helt tillfälliga skyltar som 
t.ex. tipspromenader, 

7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
8. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
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9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller 
liknande.
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 

miljöbalken om inskränkningar för markägare och annan sakägare i rät-
ten att använda mark- och vattenområden 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 varvid föreskrifterna i 
Länsstyrelsens beslut den 10 april 1978 (Stockholms läns författnings-
samling 01FS 1978:305) upphör att gälla.

MAGDALENA BOSSON

Örjan Hallnäs
Enheten för naturvård


