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Enligt sändlista

Beslut om tillägg till föreskrifterna och ny förvaltare, Storö
naturreservat, Värmdö kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om följande tillägg till
föreskrifterna för Storö naturreservat, beslutat den 18 oktober 1983. Vidare
beslutar Länsstyrelsen att återkalla förvaltarskapet för reservatet. I övrigt ska
tidigare beslut om Storö naturreservat med föreskrifter och skötselplan m.m. från
18 oktober 1983 fortsätta att gälla.
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområde
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att
11. inom det område som markerats på bifogad karta, bilaga 1 (fastigheterna
Harö 2:11 och Harö 2:26) avverka eller skada träd och buskar eller utföra
annan skoglig åtgärd.
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla
visst intrång
Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken
förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att
tillgodose syftet med reservatet:
1.

naturvårdande skötselåtgärder inom det område som markerats på bifogad
karta, bilaga 1 (fastigheterna Harö 2:11 och Harö 2:26) genom punktvisa
åtgärder som ringbarkning och frihuggning genom avverkning av yngre träd
för att gynna hotade arter eller värdefulla träd.

D. Undantag från föreskrifterna
Reservatsförvaltaren eller den som förvaltaren utser får utan hinder av föreskrift
A11 utföra de åtgärder som behövs för reservatets skötsel och som anges i
föreskrift B1.
Förvaltare
Med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
återkallar Länsstyrelsen sitt beslut om att utse Skogsstyrelsen (dåvarande
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Skogsvårdsstyrelsen) som förvaltare. Reservatet ska i fortsättningen förvaltas av
Länsstyrelsen.
Bakgrund
Storö naturreservat bildades genom Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 1983
(bilaga 2). Beslutet överklagades till regeringen, som avslog överklagandena den
19 december 1985.
Syftet med reservatet är att bevara området i sitt naturliga tillstånd till förmån för
hotade djurarter. Inga anordningar ska iordningställas för friluftslivet.
Enligt föreskrifterna för naturreservatet är det bland annat förbjudet att utan
Länsstyrelsens tillstånd avverka skog eller utföra andra skogliga åtgärder utöver
vad som anges i den till beslutet bifogade skötselplanen.
I beslutet 1983 utsågs Skogsvårdsstyrelsen (nuvarande Skogsstyrelsen) till
naturvårdsförvaltare för naturreservatet.
År 2003 inledde Länsstyrelsen en översyn av naturreservatet med syfte att
modernisera beslut och skötselplan. Vidare inleddes förhandlingar med
fastighetsägarna om intrångsersättning för att ytterligare skydda skogen i
reservatet. Överenskommelser om intrångsersättning tecknades 2004 med ägarna
till fastigheterna Harö 2:11 och Harö 2:26. Ett förslag till nytt beslut och
skötselplan för naturreservatet sändes 2007 på remiss. Ärendet om översyn av
reservatet har därefter av olika skäl inte kunnat slutföras. Förhandlingar om
ersättning avseende en fastighet har heller inte slutförts.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om tillägg till föreskrifterna och
om ny förvaltare. Förslaget har sänts på samråd till markägaren, övriga sakägare
och myndigheter i enlighet med 24–26 §§ förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Yttranden har kommit in från Värmdö kommun och Skogsstyrelsen som inte har något att erinra mot förslaget.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att skogen i stora delar av naturreservatet har höga värden
från naturvårdssynpunkt och träffade 2004 överenskommelser om
intrångsersättning inom två fastigheter för att stärka skyddet för reservatets
skogsmark.
Länsstyrelsen har för avsikt att fortsätta översynen av beslut och skötselplan för
Storö naturreservat. Dock bör föreskrifterna för naturreservatet redan nu
kompletteras med förbud mot skogsavverkning m.m. enligt de överenskommelser
om intrångsersättning som tecknades 2004 för att formellt stärka skyddet i
reservatet. De nya föreskrifterna berör inte fastigheten Harö 2:79, där
förhandlingar om ersättning inte har slutförts. Föreliggande beslut kompletterar
tidigare beslut och skötselplan för Storö naturreservat från 1983, som ska gälla
tills vidare.
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Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se
Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Försvarsmakten, Högkvarteret, exp-hkv@mil.se
Polismyndigheten, Polisområde Stockholm nord, registrator.stockholm@polisen.se
Kungörelse

Beslutet kungörs i ortstidning samt i Stockholms läns författningssamling.

Storö naturreservat
Beslutskarta

Bilaga 1
Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-23950-2012
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Bilaga 3

Hur man överklagar hos regeringen, Miljö- och
energidepartementet
Var ska beslutet överklagas
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen,
Miljö- och energidepartementet.
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 och inte till regeringen,
Miljö- och energidepartementet.
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.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.
* Införd i

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
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Att bilda detta naturreservat bidrar till att uppfylla två miljökvalitetsmål

Begränsad
klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Frisk luft

Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och
vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

Kontakt
Mer information kan du få av
Länsstyrelsens enhet för naturvård.
Tfn: 010-223 10 00.
Beslutet finns också att läsa på vår
webbplats,
www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Adress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66

