
 

 

 
Datum Dnr Sid 

2018-08-24 KS-2018-554 1 (3) 
Strategienheten 
Camilla Andersson 

 

 

 Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
 Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
 Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No  
 Box 106 www.osthammar.se E-post  SE212000029001  
 742 21 Östhammar  kommunen@osthammar.se 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande gällande förslag till nytt beslut och nya föreskrif-
ter för naturreservat Florarna i Östhammars kommun 
Länsstyrelsens Dnr 511-4756-11 
 
Östhammars kommun har fått ta del av Länsstyrelsens förslag till nytt be-
slut och nya föreskrifter för naturreservatet Florarna. Naturreservatet ligger 
ligger både i Östhammars kommun och Tierps kommun. 
 
Kommunen har fått förlängd remisstid till 14 september 2018 (ursprungli-
gen 3 september), vilket troligtvis kräver omedelbar justering på Kom-
munstyrelses sammanträde 11 september. Yttrandet skickas till upp-
sala@lansstyrelsen.se alternativt via Länsstyrelsens e-tjänst 
www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster  
 
 
YTTRANDE 
Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslaget. Stycken 
och meningar markerade med punkter är avvägningar gentemot kommu-
nens syn på området, samt önskemål riktade till Länsstyrelsen gällande 
t.ex. skötselfrågor och annat. 
 
Värden i området och kommunens översiktsplan 
Områdets naturvärden beskrivs i beslutets syfte. De omfattar bevarande av 
myrar, sjöar, sumpskogar, äldre barrskogar och lövrika skogar men också 
att återställa och bruka tidigare hävdade marker och att bevara ett för all-
mänheten attraktivt besöksområde.  
 
Området är relativt opåverkat av utdikning, vilket är ovanligt i Uppland. 
Detta är en av flera orsaker till att det upplevs ha viss norrlandskaraktär. 
 

• Syftet med naturreservatet är förenligt med kommunens önskade 
mark- och vattenanvändning. I kommunens översiktsplan pekas 
området ut som värdeområde för natur, fritid och kulturlandskap.  
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Kommunen brukar också beskriva Florarna som ett av tre områden 
i kommunen med vildmarksprägel och möjlighet att hitta tysta mil-
jöer – där de två övriga är skärgården och Vällenområden.  

 
Florarna används idag av skolklasser från kommunen (framförallt gymna-
siet) för kick-off och samarbetsövningar samt av föreningslivet i kommu-
nen.  
 
Markägarfrågor 
I förslaget till beslut beskrivs att delar av området ägs av staten medan 
andra delar ägs av privatpersoner. Beredningens gång, framförallt från och 
med ett informationsmöte med privata markägare år 2005 och framåt, be-
skriver hur Länsstyrelsen köpt in ytterligare mark samt haft ytterligare dia-
logmöten med privata markägare sedan dess.  
 

• Utifrån det som beskrivs i ärendet bedömer Östhammars kommun 
att önskvärd dialog med markägare har  genomförts.  

 
Skötsel och förvaltning av naturreservatet 
Några delar av de ändringar som genomförts är att förbud mot skogsbruk 
har införts inom ytterligare drygt 2000 ha – vilket ligger i linje med syftet 
med naturreservatet. Jakt har förbjudits under perionden 1 februari – 31 
mars med hänvisning till skidsäsongen och friluftslivet under samma pe-
riod. Förbud mot jakt  på fågel har införts i hela naturreservatet med hän-
visning till att fågelfaunan i området, som tjäder, orre och järpe, är en vik-
tig del av hela områdets naturvärde och ger ett ökat upplevelsevärde för 
besökare. 
 

• Östhammars kommun bedömer att förändringar kring skogsbruk 
och jakt är avvägda mot övriga intressen detta naturreservatet Flo-
rarna, och har därför inga synpunkter på förändringarna. 

 
Kommunen positivt på att delar av marken ska brukas för att bibehålla de 
naturvärden som uppkommit genom en ganska extensiv hävd som slåtter 
av våtmarker, skogsbeten och en viss del öppna betesmarker. En viss hävd 
ger förutom möjlighet till ökade naturvärden, också möjlighet för närbo-
ende att bidra med skötselåtgärder.  
 

• Kommunen önskar att Länsstyrelsen så långs möjligt anlitar lokal 
arbetskraft för bete, slåtter och liknande skötselåtgärder.  

 
Kommunen ser också positivt på att ett tydligt syfte med reservatet är att 
göra området tillgängligt för allmänheten och friluftslivet.  
 

• För kommunen är det viktigt att områdets karaktär bevaras och att 
de anläggningar för friluftsliv som finns i reservatet som stugor – 
öppna och möjliga att hyra, spänger, skidleder, grillplatser, skylt-
ning etc. hålls i gott skick och att information finns lättillgänglig på 

Bilaga 4, KS § 175/2018 
Sidan 2 av 3



 

 3 (2) 

 
internet, så att våra invånare och besökare lätt hittar information 
och kan ta sig runt i reservatet.  

 
I delen som handlar om att hålla information ajour och lättillgänglig finns 
ett gemensamt ansvar för Länsstyrelsen som förvaltare av naturreservatet, 
Upplandsstiftelsen som ansvarar för Upplandsleden som har en viktig 
sträckning genom området, och kommunen genom Visit-bolag och andra 
kanaler, att beskriva området som ett besöksmål för både boende och be-
sökare. 
 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson 
miljösakkunnig 
 
 
 
Bilaga: 
Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars kommuner - förslag till 
nytt beslut och skötselplan  
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