
Tillsammans skapar vi lugn och ro i  
kust- och skärgårdsnatur

Vill du veta mer, 
gå in på www.ab.lst.se/hansynsomraden
eller kontakta oss på telefon 08-785 40 00,  
alt. via e-post inMi@ab.lst.se.

Hänsynsområdena på Huvudskär 

och Stora Nassa i Stockholms 

skärgård inrättas på försök från 

och med sommaren 2008. Två 

lugna alternativ i närheten av en 

storstadsregion.
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Huvudskär

N58° 57,9’, O18° 34,2’

Utanför Ornö och Utö ligger Huvudskärs 
naturreservat i en arkipelag med närmare 200 
öar. Skären och öarna har blankslipade hällar i 
skiftande färger och känslig vegetation. Huvudön  
heter Ålandsskär och har gamla fiskaranor. Här finns fyr 
och Tullhusets vandrarhem, men inget café. Ålandsskär ägs  
av staten, några privatfamiljer med lång anknytning till Huvud- 
skär, samt Skärgårdsstiftelsen som även äger och förvaltar de andra  
öarna i naturreservatet. Området bjuder på mycket sjöfågel, fridlyst hugg- 
orm och till och med sälar. Håll hundar kopplade och se upp så båten inte skingrar  
en fågelkull!

Stora Nassa

N59° 26,3’, O19° 12,2’

Stora Nassa är ett naturreservat som ligger 
cirka 15 km öster om Möja. Här finns en starkt 

kuperad skärgård med nära 400 öar delvis klädda 
med maritim lövskog. Området särpräglas av låga 

flerstammiga björkar och ett rikt fågelliv. Bebyggelsen 
på den sydöstra delen av Stora Bonden ligger väl inpassad  

i skärgårdslandskapet. Detta är en unik oas att uppleva långt  
från storstadspulsen. Har du hunden med dig så respektera de 

utpekade rastningsplatserna.

Nu blir två skärgårdspärlor  
i Stockholm än mer njutbara

Sveriges kust och skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör den dessutom öppen och 

tillgänglig för alla. Dygnet runt, året om. 

      För att bevara lugna områden för människor och djurliv har Länsstyrelsen pekat ut 

hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets 

kustkommuner.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och 

önskar att du agerar så här i hänsyns-

områdena:

• Håll låg fart, högst 5 knop

• Undvik att orsaka svall för förtöjda 

båtar eller badande

• Använd motorn så lite som möjligt  

och undvik tomgångskörning

• Kör inte jolle med utombordsmotor  

i onödan

• Undvik att åka vattenskoter och  

andra bullrande vattenlekar

• Dämpa musik och prat 

• Släpp inte ut toalettavfall

I ett hänsynsområde ska det naturligt-

vis råda lugn och ro även om du färdas 

på långfärdsskridskor, till fots eller i en 

kajak. Störande ljud hör inte hemma här 

oavsett vilken årstid du besöker området. 

Naturligtvis är det också viktigt att du tar 

hand om dina sopor och inte heller slänger 

t.ex. fimpar, snus och grillkol i naturen. 

En ny lag? Nej, visserligen ligger områdena 

i huvudsak i naturreservat, men detta 

handlar inte om juridik utan om ren och 

skär omtanke. 

 Stor positiv respons på båtmässan Allt 

för Sjön (mars 2008) visar att idén är både 

välkommen och efterlängtad, inte minst 

bland båtfolket.

Hänsynsområdena ska njutas i stillhet 

på naturens villkor. Tillsammans kan vi se 

till att det räcker med frivillighet, respekt 

och sunt förnuft. Faktum är att uppma-

ningarna inte är konstigare än att de  

borde kunna gälla i alla naturhamnar!
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