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Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter om bildande av 
Hartsö  naturreservat i Nyköpings kommun; 
 
Beslutat den 15 december 2020 (511-4558-2019) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att ett område 
beläget 6 km sydost om Studsviks brygga (fast landförbindelse saknas) 
och ca 20 km söder om Trosa förklaras som naturreservat.  
 
 
För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter 
med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet. 
 
Utöver vad som gäller enligt föreskriften och förbud i andra lagar och 
författningar är det i naturreservatet förbjudet för allmänheten att: 
 
1. framföra maskindrivet fartyg eller ankra inom ett 

vattenområde sydöst om Hartsö, enligt karta bilaga 4, 
 

2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom 
att elda, borra, rista, spränga eller måla, 
 

3. på ett störande sätt orsaka ljud, 
 

4. avsiktligt störa djurlivet, 
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5. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller 
förvarat i bur,  
 

6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,  
 

7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, 
stående och omkullfallna träd och buskar, 
 

8. skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger, lavar eller 
musslor. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov 
är dock tillåtet 
 

9. förtöja eller ankra upp båt mer än två dygn i följd vid samma 
plats, med följande undantag:  
- Detta gäller inte dem som hyr övernattningsstugor inom 

reservatet och har sina båtar förankrade vid särskilt 
iordningsställd båtplats. 

 
10. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, 

 
11. starta eller landa med luftfarkost, 

 
12. färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter, 

 
13. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 

 
14. släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som 

kan skada naturmiljön, 
 

Det är i reservatet förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 
 
15. bedriva militära övningar med undantag för transport, 

förflyttningar och navigationsövningar, 
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16. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till 
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet. 
 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd och markägarens 
medgivande: 
 
17. anordna och bedriva lägerverksamhet, tävlingar och andra 

organiserade arrangemang med fler än 50 deltagare.  
 
 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare i fråga om rätten att förfoga 
över fastighet och tåla visst intrång.. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
Föreskriften träder i kraft tre veckor efter den dag då denna författning 
utkom från trycket i länets författningssamling. Genom föreskriften 
upphävs Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter ( 04FS 1981:55) 
kunförelse ang naturreservat på fasigheten Harstö, Bälinge socken, 
Nyköpings kommun samt de delar som avser Harsö naturreservat i 
Länsstyrelsens föreskrifter (04FS 1994:10) ändring av föreskrifterna 
enligt 10§ naturvårdslagen för vissa naturreservat i skärgården. 
 
 
BEATRICE ASK 
 
 
 
  Fredrik Enoksson 
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