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Bildande av naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars 
kommuner 
 
BESLUT   
 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som utmärkts på 
bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Naturreservatets namn ska vara Florarna. 
 
Florarna är skyddat som naturreservat sedan 1976. Länsstyrelsen beslutar med stöd 
av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken att Länsstyrelsens beslut den 17 juni 1976 
(dnr 11.1211-1479-75) enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822) om bildande av 
naturreservatet Florarna med syfte och föreskrifter upphävs och ersätts med 
föreliggande beslut och föreskrifter. 
 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer, skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose 
behovet av områden för friluftslivet. Det preciserade syftet med naturreservatet 
Florarna är att: 
 

• bevara och vårda myrar, sjöar, sumpskogar, äldre barrskogar och lövrika skogar 
samt den biologiska mångfald som är knuten till dessa miljöer, 

 
• bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås på biogeografisk nivå för utpekade 

naturtyper och arter enligt Natura 2000, 
 
• bevara landskapskaraktären inom ett större mosaikartat område med viss 

vildmarksprägel, 
 
• bevara och återställa myrarnas och sumpskogarnas hydrologiska förhållanden, 
 
• bevara och återställa kulturpräglade naturmiljöer i form av hävdade ängs- och 

betesmarker, skogsbeten och spärrgreniga träd samt till dessa kopplade 
kulturhistoriskt präglade miljöer i form av byggnader och lämningar, 

 
• återställa områden påverkade av skogsbruk till naturskog, 
 
• bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till 

naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. 
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Syftet ska uppnås genom att: 
 

• skogsbruk förbjuds inom större delen av naturreservatet, 
• exploaterande verksamheter förbjuds, 
• åtgärder genomförs för att så långt möjligt återställa de hydrologiska 

förhållandena i området, 
• myrarnas naturvärden förvaltas genom naturlig dynamik, slåtter och röjning, 
• naturvärdena i utvalda tidigare öppna myrar återställs genom borttagande av 

träd, 
• blandsumpskogarnas naturvärden förvaltas genom naturlig dynamik,  
• björksumpskogarnas naturvärden förvaltas genom röjning, fällning eller 

ringbarkning av gran, 
• naturvärdena i äldre fastmarksskogar förvaltas genom naturlig dynamik, 

naturvårdsbränning i utvalda områden samt begränsad fällning eller 
ringbarkning av gran vid behov för att gynna asp, ädellövträd eller tall, 

• naturvärdena i likåldriga skogar påverkade av sentida skogsbruk återställs 
genom bränning, röjning, avverkning, fällning eller ringbarkning för att gynna 
utvecklingen mot naturskogsliknande skog, 

• skogsbete införs i lämpliga skogsområden, 
• slåtterängar och betesmarker hävdas genom slåtter, bete och röjning, 
• igenplanterade slåtterängar och betesmarker återställs, 
• riktade åtgärder genomförs vid behov för att gynna hotade arter, 
• gårdsmiljöerna vid Risön och Västergärde med byggnader och fornlämningar 

underhålls för att gynna upplevelsevärden och möjliggöra övernattning, 
• anordningar för friluftslivet, såsom parkeringsplatser, stugor, gömslen, 

toaletter, stigar, eldplatser och skidleder anläggs, markeras och underhålls för 
att underlätta utövande av friluftsliv i området. 

 
Skälen för beslutet 
Florarna är en för Uppland ovanligt stor skogsmyrmosaik, som är förhållandevis 
opåverkad av utdikning. De prioriterade bevarandevärdena utgörs av öppna rikkärr 
och mossar, slåtterkärr, myrsjöar och skogsbevuxen myr i en mosaik med 
naturskogar i form av sumpskogar, kalkgranskogar, äldre tallskogar och 
brandpräglad skog. Även artrika gräsmarker och andra hävdade kulturmiljöer är 
prioriterade. Gynnsamma hydrologiska förhållanden, vildmarksprägel (orördhet och 
tysthet), gamla och grova träd, lövträd och död ved är prioriterade strukturer. 
Dessutom är vedlevande mossor, svampar och insekter, myr- och skogsfåglar, 
rikkärrsvegetation, mykorrhizasvampar, sötvattensfauna och hävdgynnad flora 
prioriterade. Även samt friluftsliv i form av naturupplevelse, vandring, skidåkning 
samt kulturhistoria i form av gamla byggnader, bebyggelselämningar, 
kolningsanlägganingar är prioriterade bevarandevärden. 
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Florarna är en värdetrakt i Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens Strategi för formellt 
skydd av skog i Uppsala län (2006). Värdetrakten beskrivs som ”ett vildmarksartat 
myr- och skogsområde med norrländska drag”.  
 
Naturreservatet ingår i Natura 2000, vilket är EU:s nätverk för värdefull natur. 
 
Det som kan påverka områdets värden negativt är bl.a. skogsbruk, igenväxning av 
tidigare öppna myrar, gödslingspåverkan på myr och skog, negativ påverkan på de 
hydrologiska förhållandena samt exploatering i form av bebyggelse, kraftledningar 
master, vägar m.m. För att bevara och stärka områdets naturvärden behöver föreskrifter 
införas mot bland annat skogsbruk och exploateringsåtgärder. Skötselinsatser behövs för 
att stärka naturvärdena. 
 
 
Föreskrifter  

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i rätten att 

använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, muddra, spränga, schakta, plöja, 
dämma, nydika, skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, tippa, 
markbereda, bryta stubbar eller utföra annan direkt eller indirekt markbearbetning, 
med undantag för  

 
- markberedning på fastmark inom områden markerade som skogsbruksåtgärder 

tillåtna på beslutskarta, bilaga 2, 
 
- underhåll av diken markerade på beslutskarta, bilaga 2  
 
- underhåll av dike för vilket tillstånd lämnats enligt föreskrift A19, 

 
2. anordna upplag med undantag för tillfälliga (högst tre månader) upplag för skogs- 

och jordbrukets behov, 
 
3. anlägga eller vidga väg, anlägga parkeringsplats, stig, bro, brygga, spång, mast eller 

annan anläggning eller anordning med undantag för 
 

- normala stickvägar för traktordrift inom områden markerade som 
skogsbruksåtgärder tillåtna på beslutskarta, bilaga 2, 

 
4. dra fram mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 
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5. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande,  
 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 
7. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen med undantag för gårdsmiljö 

markerad på karta, bilaga 2, 
 
8. inplantera för trakten främmande växt- eller djurart/ras, 

 
9. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar eller annan växtlighet med 
undantag för 

 
- skogsbruksåtgärder inom områden markerade som skogsbruksåtgärder tillåtna 

på beslutskarta, bilaga 2, 
 
- skogsbruksåtgärder för vilken Länsstyrelsen lämnat tillstånd enligt föreskrift 

A20, 
 
- åtgärder vid underhåll av vägar, inklusive vägdiken, 
 
- fällning av enstaka träd, 10 m på vardera sidan om vägen, vid underhåll av väg 

markerad på beslutskarta, bilaga 2. Träden ska lämnas kvar i reservatet, 
 
- åtgärder vid underhåll av ledningar markerade på beslutskarta, bilaga 2, 
 
- underhållsröjning av befintliga siktgator för jakt från jakttorn eller markpass 

markerade på karta, bilaga 2,  
 
- underhåll av del av Upplandsleden markerad på karta, bilaga 2, 

 
10. upplåta mark för ridning, camping, orienteringsverksamhet eller liknande 

arrangemang,  
 
11. upplåta mark för uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet fordon 
 
12. framföra motordrivet fordon med undantag för 
 

- körning på vägar och parkeringsplatser, 
 
- körning vid tillsyn och underhåll av ledningar markerade på 

beslutskarta, bilaga 2, 
 
- körning med banddriven mindre älgdragare eller liknande maskin 

med lågt marktryck för uttransport av fälld älg eller vildsvin, 
 
- körning på fastmark eller tjälad våtmark i samband med skogsbruk i områden 

markerade som skogsbruksåtgärder tillåtna på beslutskarta, bilaga 2, 
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13. uppföra byggnad, 
 
14. uppföra stängsel eller hägnad med undantag för jordbrukets behov, 
 
15. sätta upp saltsten eller utfodra vilt med undantag för  

 
- stödåtgärd för hotad eller missgynnad art som utförs på uppdrag av 

Länsstyrelsen, 
 
- saltstenar i betesmarker, 

 
16. bedriva jakt under perioden 1 februari till 31 mars, 
 
17. bedriva jakt på fågel. 
 
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd  
 
18. förändra byggnaders yttre utseende, 
 
19. underhålla dike markerat på beslutskarta, bilaga 2, 

 
20. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar eller annan växtlighet inom 
område markerat på beslutskarta, bilaga 2. 
 

Föreskrifter nedan under C gällande allmänheten gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 
kunna bruka och sköta jordbruksmark eller för att kunna utöva sin särskilda rätt. 

 
 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för markägares och 

innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla intrång. 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar utförs och 
att följande åtgärder vidtas: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser,  
 
2. uppsättning av informationstavlor och informationsskyltar, 
 
3. anläggande, underhåll och markering av stigar med spänger och skidleder,  
 
4. anläggande och underhåll av bord och bänkar, eldplatser med vedförråd, 

gömslen, och vindskydd, 
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5. anläggande och underhåll av parkeringsplatser, stugor och toaletter och enligt 
beslutskarta, bilaga 2, 

 
6. åtgärder för att främja biologisk mångfald, såsom naturvårdsinriktad röjning 

och avverkning, slåtter, tuvfräsning, bränning, skapande av död ved, bete, 
uppförande av dämmen och igenläggning av diken på ett sätt som ej försumpar 
eller skadar mark utanför reservatet eller mark där skogsbruk får bedrivas. 
Detta gäller inom hela reservatet utom inom områden där skogsbruksåtgärder 
är tillåtna eller tillåtna efter tillstånd enligt karta, bilaga 2, 

 
7. anläggande av väg till Ressaren i syfte att kunna utföra slåtter på myren. Vägen 

ska anläggas på ett sätt som inte har en betydande negativ påverkan på de 
prioriterade bevarandevärdena, 

 
8. bedriva jakt efter mink efter samråd med jakträttsinnehavaren, 
 
9. undersökningar av växt-, djur- eller svamparter eller andra naturförhållanden. 
 
Dessutom ska markägaren tåla att ovanstående åtgärder utförs av förvaltaren av 
naturreservatet eller den som förvaltaren uppdrar åt. 
 

 
C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att 

iaktta inom naturreservatet. 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. insamla mossor, lavar eller vedsvampar med undantag för enstaka exemplar för 

artbestämning,  
 
2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för insamling genom 

håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning, 
 
3. medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära 

håll fotografera spelplats eller fågelbo, lya, gryt eller annan boplats, 
 
4. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen iordningsställd plats,  
 
5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 
 
6. rida annat än på vägar, 
 
7. uppföra koja, 
 
8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på 
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vägar och parkeringsplatser, 
 
9. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med undantag för Finnsjön, 
 
10. landa med luftfarkost, 
 
11. sätta upp permanenta markering, skylt eller liknande eller göra inskrift, 
 
12. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande. 
 
Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna under A och C gäller inte för 
 
- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att genomföra de 

åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av 
föreskrifterna under B ovan, 

 
- Länsstyrelsen, eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings- eller 

miljöövervakningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv inom 
naturreservatet 

 
- genomförande av artinventeringar eller naturvetenskapliga undersökningar som inte 

skadar bevarandevärdena. För sådana inventeringar eller undersökningar krävs dock 
Länsstyrelsens tillstånd. 

 
- nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. 
 
Skötselplan 
Länsstyrelsen fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 4, för 
naturreservatets långsiktiga vård. 
 
 
BESKRIVNING AV NATURRESERVATET  
Florarna, som är Upplands största sammanhängande myrområde, har bildats kring 
några av Forsmarksåns källsjöar. Området utgörs av en flikig mosaik av myrar, 
sjöar, sumpskogar och fastmarksskogar. Kring Risön och Vika finns även hävdade 
kulturmarker. Genom sin storlek och relativa orördhet är området unikt i Uppland. 
Antalet ovanliga och rödlistade arter knutna till naturskog och öppna myrar är stort. 
Florarna har även höga värden för friluftslivet och höga vetenskapliga värden 
 
Över hälften av reservatets yta utgörs av olika typer av myrar och sumpskogar. 
Större delen av de öppna myrarna utgörs av medelrika starrkärr och på dessa, 
liksom på de öppna och tallbevuxna mossarna hittar man för myrtypen 
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karakteristisk vegetation. Ressaren, öster om Vikasjön, är ett extremrikkärr med 
karakteristisk flora, bland annat kärrknipprot, gulyxne och axag. Inom reservatet 
finns också öppna mossar och bland dessa är Hillebolamossen, i norra delen av 
reservatet, den största. Dessutom har tallmossar av olika typer en stor utbredning i 
området. De blandsumpskogar som förekommer inom reservatet har ofta lång 
kontinuitet och höga naturvärden. Sju sjöar och tjärnar finns också i naturreservatet. 
 
Skogsmarken har en utpräglat mosaikartad struktur, där fastmarksskogar och 
sumpskogar avlöser varandra, många gånger som öar eller halvöar omgivna av 
öppna kärr eller mossar. Skogarna är ofta näringsrika med ett påtagligt inslag av 
lövträd som björk, asp och lind samt växter som blåsippa, vårärt, sårläka, vätteros 
och tibast. Kalkpåverkan märks ställvis på svampfloran, till exempel finns 
violgubbe, gul taggsvamp, orange taggsvamp, dofttaggsvamp, lilafotade 
fingersvamp och anisspindelskivling i reservatet. I delar av reservatet är skogen 
naturskogsartad med äldre träd och stor mängd död ved. I andra delar är påverkan 
av tidigare skogsbruk påtaglig och i mindre delar av reservatet är skogsbruk tillåtet. 
 
Kring Risön och Västergärde växer arter som är knutna till kulturlandskapet, till 
exempel slåtterfibbla, klasefibbla, gullviva, ängsklocka, skogsklocka och 
fältgentiana. 
 
Reservatsområdet har stor betydelse för fågellivet. Tjäder och orre förekommer 
relativt rikligt, liksom många arter av ugglor och hackspettar. Även lodjur och varg 
förekommer ofta inom reservatet. 
 
Området har utnyttjats av människor åtminstone sedan medeltiden, då myrarna 
användes för myrslåtter. Florarna är ett välbesökt område för såväl vandring som 
skidåkning. I reservatet finns ett stort antal anordningar för att underlätta vandring 
och upplevelse av området, till exempel markerade stigar, spänger, eldplatser, 
raststugor och övernattningsstugor. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNINGAR 
Florarna utgör en från naturvårdssynpunkt mycket värdefull skogsmyrmosaik med 
kärr, mossar, sjöar, sumpskogar och fastmarksskogar. I reservatet finns också 
biologiskt värdefulla hävdade kulturmarker. Genom sin storlek och relativa 
orördhet är området unikt i Uppland. Antalet ovanliga och rödlistade arter knutna 
till naturskog och öppna myrar är stort. Florarna har även höga värden för 
friluftslivet och höga vetenskapliga värden. Genom utvidgning av reservatet och 
förbud mot skogsbruk inom större delen stärks skyddet av våtmarkerna och 
skogarnas naturvärden kan bevaras och återställas. Genom att fastställa en 
skötselplan för reservatet möjliggörs den skötsel av området som behövs för att 
naturvärdena ska bestå och återställas. 
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Länsstyrelsen anser att reservatsbeslutet från 1976 behöver kompletteras med nytt 
syfte och nya föreskrifter samt att en skötselplan för området behöver fastställas, se 
upphävande av tidigare beslut nedan. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de ändrade föreskrifterna bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Levande sjöar och 
vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.  
 
Naturreservatet berör ett område som är av riksintresse för naturvården och 
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Sådana områden ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen bedömer 
att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. 
 
Fälarån, i norra delen av naturreservatet, ingår i markavvattningsföretaget Fälarån från år 
1900 (akt CK 38). Reservatsföreskrifterna hindrar inte underhåll av företaget. 
 
Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att föreskrifterna 
enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen 
 
Upphävande av gällande beslut  
Naturreservatet Florarna bildades den 17 juni 1976. Beslutet om att bilda 
naturreservatet fattades med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822). Enligt 4 § 
lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska föreskrifter som meddelats med 
stöd av naturvårdslagen, och som gällde vid miljöbalkens ikraftträdande, anses 
meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i balken, dvs. 7 kap. 4-6 och 30 
§§. I beslutet från 1976 var reservatet indelat i två zoner, inre och yttre, där 
skogsbruk var tillåtet i den yttre zonen. Någon skötselplan har aldrig fastställts för 
reservatet.  
 
För att stärka områdets prioriterade bevarandevärden anser Länsstyrelsen att syfte 
och föreskrifter i beslutet från 1976 behöver förtydligas och kompletteras samt att 
en skötselplan för reservatet behöver fastställas. 
 
Länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 7 
kap. 4-6 §§ miljöbalken, om det finns synnerliga skäl. Detta framgår av 7 kap. 7 § 
första stycket miljöbalken. För att upphäva eller ändra ordningsföreskrifter 
beslutade enligt 7 kap. 30 § miljöbalken krävs inte synnerliga skäl.” Länsstyrelsen 
anser att ett upphävande av det äldre beslutet inte utgör ett avsteg från skyddet. 
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Syftet har kompletterats med bevarande av biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer samt med skydd, vård och återställande av värdefulla naturmiljöer. De 
ändringar av föreskrifterna som gjorts redovisas nedan. Eftersom skogsbruk i 
föreliggande beslut förbjuds på större delen av den areal som låg i den s.k. yttre 
zonen, där skogsbruk tidigare var tillåtet, förstärks skyddet och behovet av två 
zoner upphör. Därutöver utvidgas reservatet med 210,7 ha. Mot bakgrund av detta 
bedömer Länsstyrelsen att synnerliga skäl finns för att med stöd av 7 kap. 7 § 
miljöbalken första stycket upphäva gällande beslut om naturreservat (dnr 11.1211-
1479-75) daterat den 17 juni 1976 för att ersätta det med föreliggande beslut. 
 
Ändring av föreskrifter 
Följande ändring av A-föreskrifterna har gjorts jämfört med beslutet från 1976: 
 

• Förbud mot skogsbruksåtgärder har införts inom ytterligare 2165 ha skogs- och 
myrmark. Indelningen i en inre och yttre zon är därmed onödig och har tagits bort. 

• I beslutet från 1976 var det förbjudet att slutavverka större ytor i den yttre zonen. 
Länsstyrelsen anser att den föreskriften är otydlig. I föreliggande beslut är 
slutavverkning tillåten enbart inom några mindre områden, med en total areal av 27 
ha. Därutöver har skogsbruksåtgärder belagts med tillståndsplikt inom två delområden 
på totalt 70 ha, Storleksbegränsningen vid slutavverkning har därför tagits bort.  

• Förbudet mot att dra fram ledningar har kompletterats med förbud mot att dra fram 
ledning i vatten. 

• Förbudet mot att tillföra växtnäringsämnen har kompletterats med förbud mot att 
tillföra kalk eller andra ämnen och det undantag som fanns i det tidigare beslutet om 
att växtnäringsämnen fick tillföras åker och betesmark i den yttre zonen har tagits bort. 

• Föreskrifterna gällande underhåll av diken och vägar har förtydligats i förhållande till 
beslutet från 1976 vilket hänvisar till fastställd skötselplan. Någon skötselplan för 
naturreservatet har inte tidigare fastställts. 

• Ett undantag har införts som möjliggör fällning av enstaka träd inom 10 m på vardera 
sidan om en del av vägen till Stormokojan. Anledningen till undantaget är att träd, 
huvudsakligen björk, viker sig över vägen på vintern när blötsnö tynger ned kronorna. 

• Förbud som hänvisar till byggnadsstadgan (1959:612) har tagits bort. 
Byggnadsstadgan har upphört att gälla och Länsstyrelsen anser att de föreskrifter som 
reglerar uppförande och ändring av byggnader är tillräckliga för att uppnå syftet med 
reservatet. 

• Förbud mot jakt på fågel har införts i hela naturreservatet. Länsstyrelsen anser att 
fågelfaunan i området är en del av de ekosystem som ska skyddas genom 
reservatsbildningen. Florarna är utpekat som särskilt skyddsområde (SPA) enligt EU:s 
fågeldirektiv och tjäder, järpe och orre förekommer inom naturreservatet. 

• Förbud mot jakt har införts under perioden 1 februari-31 mars med anledning av att 
reservatet besöks av ett stort antal skidåkande besökare under denna tid. 

• I det tidigare beslutet fanns förbud mot att i yttre zonen framföra motordrivet fordon 
på våtmark som ej är bärkraftig för fordonet. I föreliggande beslut är det förbjudet att 
framföra motordrivet fordon i hela reservatet, med ett antal angivna undantag. 

• Förbud mot att sätta upp saltsten eller utfodra vilt, med undantag för stödåtgärd som 
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utförs på uppdrag av Länsstyrelsen, har införts, 
• Ett undantag har införts som möjliggör borttagande av sly i befintliga siktgator för 

jakt. Länsstyrelsen anser att röjning av befintliga siktgator kan genomföras utan att 
bevarandevärdena i reservatet skadas. 

 
B-föreskrifterna har preciserats jämfört med beslutet från 1976. 
 
Följande ändring av C-föreskrifterna har gjorts jämfört med beslutet från 1976: 
 

• Föreskrifter för åtgärder som regleras av allemansrätten har tagits bort  
• Förbudet mot eldning under april-september har tagits bort. Eldning får dock endast 

ske på av Länsstyrelsen iordningställd plats. 
• Begränsning har införts när det gäller insamling av mossor, lavar, vedsvampar, 

insekter och andra ryggradslösa djur. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET  
 
Ärendets beredning 

Större delen av området har varit naturreservat sedan 1976. Det ursprungliga reservatet 
var indelat i en inre och en yttre zon. I den yttre zonen var skogsbruk tillåtet med vissa 
restriktioner. I beslutet från 1976 står det att ett förslag till skötselplan ska upprättas av 
Länsstyrelsen i samråd med markägarna. Ett förslag till skötselplan togs fram av 
Domänverket och Skogsvårdsstyrelsen i november 1980. Någon skötselplan har dock 
aldrig fastställts. Naturreservatet förvaltades ursprungligen av Domänverket (inre zonen) 
och markägarna i samråd med Domänverket (yttre zonen). År 1992 övertog Länsstyrelsen 
förvaltningen av hela naturreservatet. 
 
Flera inventeringar och planer, till exempel länets naturvårdsprogram (1987), 
våtmarksinventeringen (1986) och den nationella myrskyddsplanen (1994) har framhållit 
områdets höga naturvärden. I samband med att Florarna pekades ut som Natura 2000-
område i december 1995 uppmärksammades behovet av ett förstärkt skydd av 
våtmarksområdet. Det fanns dessutom ett starkt behov av att ta fram och fastställa en 
skötselplan för naturreservatet. Under 1999 gjorde Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen, 
på uppdrag av Länsstyrelsen, en översiktlig inventering av fastmarksområdena i hela 
naturreservatet och klassade dessa enligt en femgradig skala. Länsstyrelsen påbörjade 
därefter arbetet med att utvidga reservatet och lösa in skogsbruket i delar av den yttre 
zonen. Under 2001 och 2002 skrevs avtal om intrångsersättning med markägare till elva 
fastigheter och en samfällighet i norra delen av reservatet 
 
Under 2003 genomförde Tommy Löfgren, Natur-GIS AB, en vegetations- och 
landskapskartering utifrån svartvita flygbilder från 1956 och IRF-flygbilder från 1995 i 
hela naturreservatet. Med utgångspunkt från flygbildstolkningen och Gillis Aronssons 
inventering pekade Länsstyrelsen ut områden med stort behov av skydd mot skogsbruk. 
Under 2005 höll Länsstyrelsen ett informationsmöte i Tegelsmora församlingsgård, till 
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vilket berörda privata markägare hade bjudits in. Dialog har också förts med respektive 
fastighetsägare.  
 
Under 2008 tog Länsstyrelsen över förvaltningen av gården Risön, som tidigare 
förvaltades av Tierps kommun. Under samma år gjorde Karin Hallgren, SLU, en 
landskapshistorisk utredning över Florarna samt Risön, Risötorpet och Västergärdet. 
Dessutom gjorde Upplandsmuseet en vårdplan för byggnaderna på Risön och 
Västergärdet. Under 2009 tog Niklas Bengtsson, Lundby Landskapsvård, fram en 
skötselplan för markerna kring Risön. 
 
Under 2008 gjordes en hydrologisk undersökning med syfte att utreda i vilken omfattning 
och på vilket sätt naturreservatet är hydrologiskt påverkat av reglering och 
markavvattningsföretag samt peka ut möjliga hydrotekniska åtgärder. Utredningen 
gjordes av Ingrid Johansson på Jordbruksverkets vattenenhet. 
 
Under 2009 hölls ett öppet informationsmöte i Film, där resultatet av den hydrologiska 
utredningen presenterades. I juni 2018 hölls ett öppet informationsmöte på Risön, där 
förslaget till beslut inklusive planerad skötsel och anordningar för friluftslivet 
presenterades.  
 
Under perioden 2007 till 2016 köpte staten in två fastigheter och intrångsavtal skrevs med 
tre privata fastighetsägare. Under 2014 köpte staten den mark i reservatet som tidigare 
ägts av Bergvik Skog och under 2017 köptes den mark som tidigare ägts av Uppsala stift. 
Markaffärerna gjordes som markbyten där Bergvik och Uppsala stift erhöll 
ersättningsmark. 
 
Samråd har enligt 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. ägt rum med Naturvårdsverket och enligt 25 § samma förordning 
med Skogsstyrelsen samt med Tierps och Östhammars kommuner. 
 
Förslaget till beslut har delgetts sakägarna genom kungörelse, i enlighet med 47-50 §§ 
delgivningslagen (2010:1932). Markägare och andra sakägare har, enligt 24 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., under juni 2018 
förelagts att inom en tid av åtta veckor från det att kungörelsedelgivning har skett yttra 
sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet. Beslutsförslaget har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar samt i Uppsala Nya Tidning och Arbetarbladet. 
Förslaget till beslut har dessutom remitterats till berörda myndigheter och 
organisationer.  
 

Synpunkter på förslaget till beslut 

 

Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter  
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UPPLYSNINGAR 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 
vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 
de överklagas. 
 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 
talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 
vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 
eller inlösen annars går förlorad. 
 
Beslutet kungörs i Uppsala läns författningssamling. Kungörelse införs även i 
ortstidningarna Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län är förvaltare av naturreservatet.  
 
Florarna utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § miljöbalken. Enligt 7 kap. 28a § 
samma balk är det förbjudet att utan tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden.  
 
Länsstyrelsen ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 
operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 
§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 
kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 
meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 
vite förelägga om rättelse. 
 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd 
av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot 
föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 
stormskadad skog lämnas orörda. 
 
Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 
brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 
som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 
bevakning med hänsyn till risken för ny brand men bevakningen inte kommer till 
stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderätts-
havarens bekostnad. 
 
Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och 
om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 
 
Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 
skydd för naturmiljön, till exempel: 
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 Vid rensning eller underhåll av diken gäller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 
miljöbalken (1998:808). 
 

 Behandling av redskap som används för kräftfiske regleras i förordning 
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  
 

 Odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark är biotopskyddsområden enligt 5 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 

 Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 
jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 
miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 
 

 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
 

 Körning med motorfordon i terrängen regleras i terrängkörningslagen (1975:1313) 
och terrängkörningsförordningen (1978:594). 
 

 Jakt regleras i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 
 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Naturreservatets namn  Florarna 
NVR-id 2002537 
Länsstyrelsens objektnr. 0300-02-034 
Kommun Tierp och Östhammar 
Berörda fastigheter Tierps kommun: Elinge 2:3, Elinge 3:3, 

Elinge 3:5, Elinge 5:4, Elinge 11:20, Elinge 
18:1, Elinge 19:1, Götby 1:1, Kalvsbo 1:3, 
Prästarby 2:4, Prästarby 3:5, Risön 1:4, 
Tegelsmora 2:1, Tegelsmora-Bol 1:2, 
Ulvsbo 1:44, Österlövsta 5:7 
Östhammars kommun: Elsarbo 2:4, Elsarbo 
2:5, Film 9:1, Films-Österby 4:77, Films-
Österby 9:24, Films-Österby 9:194, 
Fräkenmyren 1:2, Karkebo 2:1, Sibbo 1:3 

Berörda samfälligheter Tierps kommun: Bystaden FS:1, Elinge S:3, 
Elinge S:10, Götby FS:9, Prästarby S:1, 
Prästarby S:2, Sixarby FS:2, Österlövsta-
Åkerby S:5, Österlövsta-Åkerby S:6,   
Östhammars kommun: Andersbo S:2, Film 
S:1, Film FS:6, Films-Österby S:1, Films-
Österby S:2, Films-Österby S:3, Films-
Österby S:4, Randesbo FS:2, 
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Fastighetsanknutna rättigheter Bryttbyn GA:1, Ingstarbo GA:1, 
Officialservitut 03-72:47.1, Officialservitut 
03-72:47.2, Officialservitut 03-72:485.1, 
Officialservitut 0382-07/64.1, Avtalsservitut 
03-IM1-27/74.1, Avtalsservitut 03-IM1-
29/597.1, Avtalsservitut 03-IM1-40/225.1, 
Avtalsservitut 03-IM1-40/226.1, 
Avtalsservitut 03-IM1-40/272.2, 
Avtalsservitut 03-IM1-53/1582.2, 
Avtalsservitut 03-IM1-81/7374.1, 
Nyttjanderätt 03:IM1-2003/17581, 17582 
och 17583,  Nyttjanderätt 03-IM1-1957/677, 
Nyttjanderätt 03-IM1-2008/13851, 
Nyttjanderätt 03-IM1-1963/2032, 
Nyttjanderätt 03-IM1-2012/17363 

Natura 2000-område som 
berörs 

Florarna SE0210023 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget ca 2 mil OSO om Tierp 
och ca 1 mil NO Örbyhus. Läget framgår av 
bifogad översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk region 26 Skogslandskapet söder om limes  
Huvudsaklig objektkategori SM Skogs-/myrmosaik 
IUCN-kategori Ia, Strikt naturreservat (Strict Nature 

Reserve) 
Ägarkategori(er) Staten och privatpersoner 
Areal Totalareal: 5349.3 hektar,  

Varav 5129.6 hektar landareal och 
219,7 hektar vattenareal  

Naturtyper  
(enligt KNAS, modifierad) 

Tallskog 165 ha 
Granskog 570 ha 
Barrblandskog 564 ha 
Barrsumpskog 662 ha 
Lövblandad barrskog 599 
Triviallövskog 243 
Triviallövskog med ädellövinslag 19 ha 
Lövsumpskog 204 ha 
Ungskog inkl. hyggen 321 ha 
Sumpskogsimpediment 460 ha 
Övriga skogsimpediment 110 ha 
Våtmark 1119 ha 
Limnogen våtmark 57 ha 
Betesmark 34 ha 
Gårdsmiljö 2 ha 
Sjöar och vattendrag 220 ha 

Förvaltare av naturreservatet Länsstyrelsen i Uppsala län 
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BILAGOR 
1. Beslutskarta  
2. Beslutskarta  
3. Översiktskarta 
4. Skötselplan med bilagor  
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Bilaga 1. Beslutskarta.
Tillhör Länsstyrelsens i Uppsala län förslag
till beslut 2018-06-25, dnr 511-4756-11.
Naturreservatet Florarna
Tierps och Östhammars kommuner.

Länsstyrelsen Uppsala
© Lantmäteriet

Skala 1:38 000

Reservatsgräns
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Bilaga 2. Beslutskarta.
Tillhör Länsstyrelsens i Uppsala län förslag
till beslut 2018-06-25, dnr 511-4756-11.
Naturreservatet Florarna
Tierps och Östhammars kommuner.

Länsstyrelsen Uppsala
© Lantmäteriet

Skala 1:40 000

Enstaka träd får tas bort enligt föreskrift A9

! ! Ledningar

Diken som får underhållas enligt föreskrift A1

Dike för vilket tillstånd krävs för underhåll enligt  föreskrift A19

Del av Upplandsleden som får underhållas

Gårdsmiljö

Skogsbruksåtgärder tillåtna

Skogsbruksåtgärder får utföras efter tillstånd enligt föreskrift A20
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Skala 1:200 000

Bilaga 3. Översiktskarta.
Tillhör Länsstyrelsens i Uppsala län förslag
till beslut 2018-06-25, dnr 511-4756-11.
Naturreservatet Florarna
Tierps och Östhammars kommuner.
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