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Beslut om ändring i del av skötselplan samt ändring av 
föreskrift för Väsby hage naturreservat, Ekerö kommun 
(2 bilagor) 

BESLUT 

Ändring av skötselplan 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. beslutar Länsstyrelsen att ändra skötselplanen för Väsby hage naturreservat,
fastställd 1995-04-03, samt ändrad 1999-04-06 och 2001-10-24, i följande delar:

• Skötselområde 25.
Ändringarna ersätter tidigare text som berör skötselområdet. Den nya lydelsen för 
skötselområdet ska vara följande: 

Skötselområde 25 (15,5 ha) 
Beskrivning: Skötselområdet består av äldre, barrdominerad och bitvis luckig 
blandskog som tidigare varit betad. I området finns inslag av vidkroniga äldre 
ekar, och öppnare gläntor som vuxit igen under de senaste ca 50 åren. 
Mål: Trädklädd betesmark med ett trädskikt dominerat av äldre barr- och lövträd. 
Det ska ha varierande täthet i trädskiktet och tydliga inslag av gläntor i anslutning 
till partier med spärrgreniga äldre ekar. 
Åtgärd: Stängsling samt avverkning och röjning av igenväxningsvegetation i 
anslutning till spärrgreniga äldre ekar samt gläntor. Betesdrift, i första hand med 
nötkreatur. 

Ändring av föreskrift 
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att ändra den 
föreskrift som rör eldning i reservatet. Den nya lydelsen ska vara att det är 
förbjudet att ”elda annat än på anvisad plats”. 
Den nya föreskriften träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom 
från trycket i länets författningssamling. Den tidigare lydelsen, att det är förbjudet 
att ”göra upp eld” i reservatet, upphör samtidigt att gälla. 
Enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken gäller den nya ordningsföreskriften 
omedelbart även om detta beslut överklagas. 
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SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Bakgrund 
Väsby Hage inrättades som naturreservat genom Länsstyrelsens beslut den 6 juli 
1981 (dnr. 11.1211-30-77). Beslutet innehåller bland annat föreskrifter enligt 10 § 
dåvarande naturvårdslagen (1964:822) om vad allmänheten har att iaktta inom 
reservatet. Dessa föreskrifter gäller nu genom övergångsbestämmelser och med 
stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken. 
Det har enligt de föreskrifter som anger vad allmänheten har att rätta sig efter i 
reservatet hittills varit förbjudet att göra upp eld. Länsstyrelsen har vid besök i 
reservatet konstaterat att det trots detta eldas på olika platser i reservatet. 
Länsstyrelsen ser att det finns ett behov för besökare att kunna göra upp lägereld i 
reservatet, men vill att det sker under kontrollerade former på en iordningställd 
eldplats. 
Området ingår i det europeiska nätverket av skyddad natur, Natura 2000, enligt 
EU:s art- och habitatdirektiv med områdesbeteckning Väsby hage, SE0110112. 
För Natura 2000-området finns en bevarandeplan, senast fastställd 2016-12-20. 
Planen beskriver bland annat de livsmiljöer och arter som Natura 2000-området 
avser att skydda. 
Skötselområde 25 är i bevarandeplanen delvis utpekat som mark som eventuellt 
skulle kunna klassas som naturtypen trädklädd betesmark (9070), och delar av 
området har också bedömts kunna utvecklas till denna naturtyp. En förutsättning 
för att kunna utveckla eller bevara naturtypen i gynnsamt bevarandetillstånd är att 
området betas samt i vissa partier restaureras – något som inte medges med 
nuvarande skötselinriktning (fri utveckling).  

Ärendets beredning 
Förslaget till ändring av skötselplanen för naturreservatet har sänts på samråd till 
markägaren och övriga sakägare. 

Länsstyrelsens bedömning 
Skötselåtgärder 
Om man studerar äldre kartor framgår att det aktuella skötselområdet under senare 
delen av 1800-talet till stor del var öppet med inslag av lövträd 
(generalstabskartan). Vid förra sekelskiftet (häradskartan) var det till stor del 
öppet, men med barrträd på det högre liggande centrala partiet, och med lövträd i 
södra och norra delen. I öster fanns en ganska stor öppen ängsmark. Vid 1900-
talets mitt (ekonomiska kartan från 1950-talet) var denna äng samt ytterligare 
stråk inom området fortfarande öppna, men i övrigt hade skogen slutit sig över 
stora delar – men den ser likväl lövdominerad och luckig ut på flygfotot som är 
bakgrundsbild till 1950-talets ekonomiska karta.  
Länsstyrelsen har efter fältbesök bedömt vilken skötsel som skulle gynna 
reservatets samlade naturvärden i det aktuella skötselområdet bäst. Länsstyrelsen 
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finner därför att mål och åtgärder för skötselområde 25 behöver revideras. De 
skötselåtgärder som behöver kunna utföras är: 

• återintroduktion av bete

• viss röjning och avverkning, dels för att gynna äldre ekar, dels för att
återskapa en mer luckig struktur i skogen

Ändringarna tillgodoser också i större utsträckning än nuvarande åtgärder i 
skötselplanen de naturvärden som beskrivs i Natura 2000-områdets 
bevarandeplan. 
Länsstyrelsen bedömer att de nya åtgärderna för aktuellt skötselområde bidrar till 
att uppfylla reservatets syfte och att det inte behövs någon ändring i B-
föreskrifterna för reservatet (d.v.s. de föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
vilka anger vilka åtgärder som markägare och andra sakägare förpliktigas tåla 
genomförs vid förvaltningen av reservatet). 
Eldning 
Länsstyrelsen anser att eldning är en trivsam och viktig del av friluftslivet och att 
besökare i reservatet bör kunna göra upp lägereld, men att detta ska ske under 
kontrollerade former på en iordningställd eldplats. Det finns därför skäl att ändra 
föreskriften som förbjuder eldning till att tillåta eldning på plats som anvisas av 
reservatsförvaltaren. Genom ändringen av föreskriften erhålls ett ändamålsenligt 
skydd och Länsstyrelsen gör bedömningen att det nya beslutet ger ett lika starkt 
skydd som det gamla och att de synnerliga skälen för den begränsade ändringen i 
denna del, i enlighet med 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, därför är uppfyllt. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 2. 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av landshövding Sven-Erik 
Österberg med miljöhandläggare Örjan Hallnäs som föredragande. 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även miljödirektör Göran Åström 
samt jurist Tina Stuube deltagit. 

Bilagor 
1. Karta över skötselområden (ur skötselplan fastställd 1995-04-03)
2. Hur man överklagar
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Sändlista  
Sändlistan är borttagen i denna version
eftersom den innehåller personuppgifter.

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:info@ekero.se




E-post/webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se

Postadress Besöksadress   Telefon     
Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl)
Box 22067  www.lansstyrelsen.se/stockholm
104 22 STOCKHOLM 

Bilaga 2
511-18557-2020

Hur man överklagar hos regeringen, Miljödepartementet 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen, Miljödepartementet. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m. 
I skrivelsen ska du 

- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienumret)

- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar  
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det.  

Var inlämnas överklagandet  
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen via e-post eller postadress och 
inte till regeringen, Miljödepartementet. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag beslutet 
kungjorts i ortstidning*, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

*Införd den 13 januari 2021 i
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
________________________________________________________________________________________________ 
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