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Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss om utvidgning av naturreservatet 
Svanhusskogen i Uppsala och Östhammars kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 
 
 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har remitterat förslag om utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen för 
kännedom och eventuellt yttrande senast 26 maj. 
 
Länsstyrelsens skrivelse återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Som framgår av länsstyrelsens missiv berörs inte Uppsala kommun av den förändring som 
föreslås. Det finns inte heller i övrigt anledning för kommunen att lämna några synpunkter 
vilket föreslås meddelas länsstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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Uppsala kommun har inget att erinra mot förslaget. 
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Enligt sändlista 

 
 

 
 

Utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i Uppsala och 
Östhammars kommuner 
 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att utvidga naturreservatet 
Svanhusskogen, beslutat av Länsstyrelsen den 24 november 2014, dnr 511-4645-11, 
med den utökade geografiska avgränsning som framgår av bifogade kartor, bilaga 1 
och 2. För det tillkommande området gäller beslutet om att bilda naturreservatet 
Svanhusskogen, dnr 511-4645-11, i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 
kap 4-6 och 30 §§ miljöbalken (bilaga 4) med undantag för att i det tillkommande 
området gäller reservatsföreskrifterna med följande tillägg: 
 
- under föreskrift A10 införs ett undantag som gör det tillåtet att sätta upp en saltsten 

inom område markerat på beslutskarta 2, bilaga 2. 
 
- föreskrift B1 gäller även för det tillkommande området markerat på bifogade kartor, 

bilaga 1 och 2. 
 
- föreskrift B3 gäller även för det tillkommande området enligt följande. Inom hela det 

tillkommande området ska naturvårdsbränning tålas. Inom område markerat som F2 
på karta, bilaga 3, ska naturvårdsinriktad röjning eller avverkning samt ökning av 
mängden död ved tålas.  

 
Länsstyrelsen beslutar att det tillkommande området ingår i skötselområdena B2 och 
F2 i gällande skötselplan (bilaga 4) från 2014-11-24, dnr 511-4645-11 enligt 
markering på bifogad karta, bilaga 3.  
 
Länsstyrelsen beslutar enligt 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. (1998:1252) att Upplandsstiftelsen är förvaltare av hela naturreservatet. 
 
Länsstyrelsens bedömningar 
Den tillkommande delen av naturreservatet utgörs till stor del av barrnaturskog med 
gran och rik förekomst av gammal tall och asp. Ett flertal naturvårdsarter som är 
knutna till gamla aspar och död ved av asp förekommer i detta område, till exempel 
aspsplintbock, asppraktbagge, aspgelélav och kandelabersvamp. Dessutom 
förekommer flera arter som är knutna till död ved av gran, till exempel liten 
hornflikmossa, blackticka och gränsticka. Genom utvidgningen av naturreservatet 
stärks skyddet av området, vilket bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och 
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Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen finner därmed att det finns skäl att utvidga 
naturreservatet. 
 
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. 
 
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. 
 
Redogörelse för ärendet 
Naturreservatet Svanhusskogen bildades den 24 november 2014 som en utvidgning av det 
tidigare reservatet Ola. I slutet av år 2015 och i början av år 2016 inkom intresseanmäl-
ningar om formellt skydd till Länsstyrelsen från två enskilda markägare. De anmälda 
områdena gällde fastigheter norr om det befintliga reservatet Svanhusskogen, vilka till 
stor del berördes av en nyckelbiotop. Länsstyrelsen påbörjade därför ett arbete med att 
utvidga reservatet Svanhusskogen och kontakt togs med ett flertal ägare till fastigheter 
norr om det befintliga reservatet. Under 2016 skrevs intrångsavtal med de fem markägare 
som berörs av utvidgningen av reservatet. 
 
Samråd har enligt 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ägt rum med Naturvårdsverket, samt enligt 25 § samma förordning med 
Skogsstyrelsen samt med Östhammars och Uppsala kommuner. 
 
Sakägare har, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m., i april 2017 förelagts att inom en tid av fem veckor yttra sig över förslag till beslut om 
utvidgning av naturreservatet. Förslag till beslut har dessutom remitterats till berörda 
myndigheter och organisationer.  
 
Den utvidgade delen av naturreservatet kommer att mätas in av Skogsstyrelsen. 
 
Upplysningar 
Reservatet är beläget ca 13 km SO om Alunda och ligger i Östhammars och Uppsala 
kommuner. Den utvidgade delen berör enbart Östhammars kommun. Naturreservatet 
utvidgas med ca 22,7 ha. Arealen för det utvidgade naturreservatet uppgår därmed till 
ca 398,3 ha. 
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Beslutet kungörs i Uppsala läns författningssamling. Kungörelse införs även i 
ortstidningen Upsala Nya Tidning. 
 
 
Bilagor 
1. Beslutskarta 1 
2 Beslutskarta 2 
3 Skötselområden inom tillkommande område 
4 Beslut om bildande av naturreservatet Svanhusskogen 2014-11-24 
 
 
Sändlista 
Hans Norström, Österbol 32, 740 10 ALMUNGE (Rek + MB) 
Ann Thieme, Sydlingsösby 103, 747 91 ALUNDA (Rek  + MB) 
Barbro Ohlsson, Väskinge 145, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Eje Hydfors, Väskinge 144, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Börje Andersson, Nergården, Väskinge 142, 747 92 ALUNDA (Rek + MB) 
Ljusmons jaktlag, Stig Granat, Ljusmon, 740 12 KNUTBY (Rek + MB) 
 
Upplandsstiftelsen, Box 26074, 750 26 Uppsala 
Leif och Pia Östlund, Stensunda 108, 747 92 ALUNDA 
Ingvar Johansson, Tomatgatan 6, 754 49 UPPSALA  
Erik Tomas Pettersson och Sara Susanne Sjögren, Oppgården, Väskinge 128, 747 92 

ALUNDA 
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Uppsala kommun, uppsala.kommun@uppsala.se 
Östhammars kommun, osthammardirekt@osthammar.se 
Skanova, remisser-stockholm@skanova.se 
Svenska Kraftnät, registrator@svk.se 
Vattenfall Eldistribution AB, registratur.eldistribution@vattenfall.com 
Naturskyddsföreningen Uppsala län, c/o Marianne Kahn, Sågargatan 2A, 753 17 

UPPSALA 
Östhammars Naturskyddsförening, Åse Augustsson, augustson_sigyn@hotmail.com 
Uppsala Naturskyddsförening, c/o Per Hedberg, Vreta Parkväg 2, 755 91 UPPSALA 
Entomologiska föreningen i Uppland, c/o Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 

VATTHOLMA 
Upplands botaniska förening, karolin.ring@gmail.com, mora.aronsson@habonet.net 
Upplands Orienteringsförbund, k.anders.eriksson@telia.com 
Upplands Ornitologiska Förening, Box 59, 751 03 UPPSALA 
Uppsala Svampklubb, c/o Maria Backlund, Södra Parkvägen 20A, 756 45 UPPSALA 
Jägareförbundet Uppsala län, Maskingatan 3, 195 60 ARLANDASTAD 
 

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:uppsala.kommun@uppsala.se
mailto:osthammardirekt@osthammar.se
mailto:remisser-stockholm@skanova.se
mailto:registrator@svk.se
mailto:registratur.eldistribution@vattenfall.com
mailto:augustson_sigyn@hotmail.com
mailto:karolin.ring@gmail.com
mailto:mora.aronsson@habonet.net
mailto:k.anders.eriksson@telia.com


© Lantmäteriet/Länsstyrelsen.

±

Tillkommande område
Reservatsgräns

Bilaga 1. Beslutskarta 1
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2017-04-18, dnr 511-0005-16.
Naturreservatet Svanhusskogen 
Uppsala och Östhammars kommuner.
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Område inom vilket det är tillåtet att sätta upp en saltsten
Tillkommande område
Reservatsgräns

Bilaga 2. Beslutskarta 2
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2017-04-18, dnr 511-0005-16.
Naturreservatet Svanhusskogen 
Uppsala och Östhammars kommuner.
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Skötselområde
B2 - Mosaik av barrskog och sumpskog 
F2 - Lövrik ung till medelåldrig skog
Reservatsgräns

Bilaga 3. Skötselområdeskarta.
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut
2017-04-18, dnr 511-0005-16.
Naturreservatet Svanhusskogen 
Uppsala och Östhammars kommuner.
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Bilaga 4. Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgning av 
naturreservatet Svanhusskogen 2017-04-18, dnr 511-0005-16
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