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Enligt sändlistd

Inrättande av naturvårdsområdet Tullgarn i

Söde rtä lje

kommun
(2 bilagor)

BESf<RIYNING AV NATURVARDSOMRADET
Naturvårds områ det Tull garn

Ennct j0rr ~:-:)sdepcrtemar.Us ~iarium
har besvär inte an;örts

·över detta besiut.
Datum / 7ff

Kommun

Södertälje

socken

Hölö

Fastigheter

Del a r av kronoparken Tullga rn

Läges beskrivning

Ekonomiska kartan blad nr 098 70,
098 71 och 098 80.
Topografiska kartan blad nr 9I
Nynäshamn NV.
Naturvårdsområdet l igger cirka 50
km sydväst om Stockholm i nära
anslutning till gamla Europaväg
4•

t 1/I J.

Cirka 805 ha ( hela naturvärdsområdet inkl D län cirka 2 560 ha).
Dä rav landa rea

Cirka 750 ha ( hela naturvårdso~ -

rådet inkl D län ca 2 150 ha).
Markägare

Domänverket

Naturvårdsför

Domänverket

va l ta:re

GRUND FdR BESLUTET
Ärendets handläggning
Länsstyralsen initierade redan 1977 ärendet om skydd
för Tullgarnornrådet med anledning av områdets status
som riksintresse i den fysiska riksplaneringen.
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Naturvårdsverket har ställt medel till länsstyrelsens
förfogande för en särskild utredning om behovet av
skydd för Tullgarnområdet i Stockholms och Söderman-

lands län.
I samband med att Tul lgarns skyddsvärde utreddes arbetade en arbetsgrupp bestående av företrädare för länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län, naturvårdsverket, domä nverket, slottsförvaltningen, Bergianska stiftelsen och lantbruksnämnden för att klargöra
skötse l n av Tullgarn . Lä nsstyrelsen har därefter i samråd med natur vård s ver ket tag i t ini tiativ till ett förslag till förordnande enligt naturvårdslagen innebärande att de mest skyddsvärda och skötselkä nsliga områdena inrättas som naturreservat och övriga delar av

kronoparken inrättas som naturvårdsområde.
Länsstyrelsen har i detta ärende samrått med statens
naturvårdsverk, Södertälje kommun , domänverket och
länsstyrelsen i Södermanlands län. Alla berörda har i
allt väsentligt tillstyrkt förslaget.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har denna dag fattat
motsvarande beslut för den del av kronoparken som
ligge r i Södermanlands län.
Allmän beskrivning
Tullgarnområdet har en varierande nat ur och uppvisar de
flesta natu rtyper som kan förekomma i östra Sveala nd.
Området kännetecknas av en rik fö r ekomst av lövträd där
speciellt de ädla lövträden utgör ett markant i nslag.
Inom området finns partier av särskilt botaniskt intresse såsom nedlagda hagmarker, betesmarker, lövskogar, strandängar och kalkpåverkade områden. Tullgarns mosaik av ett stort antal varierande biotoper
uppvisar en rik och differentierad fauna med såväl
däggdjur, fåglar och insekter. Under senare år har en

vildsvinsstam etablerats inom området.
Tullgarnområdets omväxlande natur gör det också betydelsefullt för friluftslivet med stora sammanhängande
arealer skogsmark för strövande, svamp- och bärplockning.
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Tullgarnområdet har en tilltalande landskapsbild till
stor del beroende av den varierande naturen och växlingen mellan skog och öppen mark. Den tidigare markanvändningen med bland annat hög kreatursbesättning på
gårdarna har sedan lång tid tillbaka format landskapet
och präglar landskapsbilden inom hela Tullgarnområdet.
Inom området finns också sjöar, kärr, mossor och en
lång kuststräcka med småöar och skär. Omgivningarna
kring Tullgarns slott och värdshus och en vacker
slottspark ger besökaren fina tillfällen till rika upplevelser utöver områdets andra kvaliteer.
Tullgarnområdet öster om gamla europaväg 4 är skyddat
enligt 19 § naturvårdslagen i dess tidigare lydelse
(skydd för landskapsbilden). Tullgarn är också klassat
som högsta naturvärde i länets naturvårdsprogram.
Ändamålet med naturvårdsområdet
Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara och vårda
områdets botaniska och zoologiska värden samt den
värdefulla landskapsbilden samtidigt som ett normalt
jord- och skogsbruk bedrivs. Några anläggningar för
friluftslivet skall inte iordningställas utöver ett fåtal stigar och mindre parkeringsplatser med rastplatsutrustning och sanitära anordningar. Områdets betydelse
för forskning och undervisning skall beaktas.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Med stöd av 19 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt
1974:1025) förklarar länsstyrelsen det område som med
punktstreckad linje markerats på bifogad karta (bilaga
1) som naturvårdsområde .

F(JRESKRIFTER FDR NATURV,it.RDSOHRADET
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förklarar länsstyrelsen med stöd av 10 och 19 §§ naturvårdslagen samt 22 § naturvårdsförordningen (1976:484)
att nedan angivna föreskrifter skall gälla för området.
8
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Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturyårdsområdet
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Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författ ningar är det förbjudet att
1. bedriva täktverksamhet, schakta, spränga eller vid ta liknande åtgärd. Husbehovstäkt får dock ske på i
skötselplanen angivna platser liksom nämnda åtgärder i den mån de ingår i normalt jord- och

skogsbruk

2 . anlägga campingplats, lägerplats , småbåtsharnn eller
annan anläggning för det rörliga friluftslivet
3 . inom skogsmarken använda kemiska lövbekämpningsmedel

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
4. anordna upplag, avfallstipp annat än tillfälligt

för

jord- och skogsbrukets behov

5. sprida handelsgödsel på skogsmark, strandängar och
natt.,rbeten
6. plantera eller så barrträd på mark som inte tidiga- .
re varit barrskcgsbevuxen
7. uppföra helt ny byggnad med undantag av erforder-

liga byggnader för jordbrukets behov och ersättningsbyggnad för brunnen eller på annat sätt förstörd byggnad
8 . anlägga eller väsentligt ändra väg eller parkeringsplats
9. avverka skog eller utföra andra skogliga åtgärder
u töver vad som anges i bifogad skötselplan
10. röja bort buskar och sly i kantzonen mellan åker
och skogsmark utöver vad som anges i bifogad fastställ d skötselplan

11. dra fram mark- eller luftledning
8

12. uppför a vilthägn eller anlägga viltvatten.
Föreskrifterna ovan skall inte hindra att de åtgärder
som anges i bifogad fastställd skötselplan utförs, samt
för normal tomtplatsanvändning och skötsel .
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Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet
att tåla visst intrång

För att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet förpliktas markägaren och annan sakägare med särskild rätt
till marken tåla att de åtgärder vidtas vilka framgår
av bifogad fastställd skötselplan {bilaga 2).

c.

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om
vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i
ningar är det förbjudet att

lagar och författ- ·

1 . förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista,
måla eller dylikt
2. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade

vägar
3. störa djurlivet (tex genom att klättra i boträd,
uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda
däggdjur, fåglar, kräl - och groddjur)
4. föra med hund eller annat husdjur som ej är kopplat
5 . göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
6. ställa upp husvagn eller släpvagn
7. rida annat än på anvisade vä gar och områden
8. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller
liknande
9. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn
på samma plats.
D.

8

Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförord-

ninqen om naturvårdsförvaltningen

1. Länsstyrelsen fastställer härmed bifogad skötselplan (bilaga 2}.
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2. Domänverket skall vara naturvårdsförvaltare. Domänverket skall därvid samråda med länsstyrelsen.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsrådet Lennart Wiberg, beslutande, naturvårdsdirektören Tord Cewe, länsarkitekten Daniel Nordström,
länsantikvarien Bengt OH Johansson, överlantmätaren
Torsten Algrim, länsassessorn Karl-Henrik Ziefvert samt
biologen Anders·Bergquist, föredragande.

Lennart Wiberg

Bilagor
Karta över naturvårdsområdet
Skötselplan
Besvärshänvisning (formulär H)
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SÄNDLISTA

Akten 2 ex
Registret
Stockholms läns författningssamling, länskungörelserna
Statens naturvårdsverk, Box 1302, 171 25 SOLNA, delg kv
Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE, delg kv
Slottsförvaltningen, 170 11 DROTTNINGHOLM, delg kv
Domänverket, 791 81
FALUN, delg kv
Domänverket,
397, 581 04 LINKÖPING
Domänverket
93 SOLNA

-- -

Stoc o ms Universitet, Botanis a institutionen,
Lilla
.
Frescati, 104 05 STOCKHOLM, dela kv
Stockholms Universitet, Zoologiska institutionen,
Rådmansgatan 70 A, 113 60 STOCKHOLM, delg kv
Svenska Naturskyddsföreningen, Box 6400, 113 82 STOCKHOLM
Stockholms länsförbund av SNF, Box 6400 , 1 13 82 STOCKHOLM
Sveriges Ornitologiska Förening, Runebergsgatan 8,
114 29 STOCKHOLM

Kung

Te nis a Hog~
ufor kulturteknik, 100 44 STOCRHOLM
LRF, Klara Ö Kyrkogata 12 , 105 33 STOCKHOLM
Skogsvårdsstyrelsen, Franzengatan 6, 112 51
STHLM
Skärgårdsstiftelsen, Box 20 070, 104 60 STOCKHOLM
Statens lantmäteriverk, 801 12 GÄVLE
Polismyndigheten i Södertälje polisdistrikt, Box 84,
151 21 SÖDERTÄLJE
FBM i Södertälje lantmäteridistrikt, Storgatan 3-5,
151 33 SÖDERTÄLJE
Vägförvaltningen, Box 4202, 171 04 SOLNA
Lantbruksnämnden, Box 1030, 171 21 SOLNA
Södertälje Naturskyddsförening, c/o Magni, Rödsippsstigen 1, 153 00 JÄRNA
Planverket, Box 12 513 , 102 29 STOCKHOLM
Lantmäterienheten (efter l agakraft)
Juridiska funktionen
Planenheten
Länsantikva:rien
8

..,.,

Postadress

Besoksadrtss

Telefon

PC$tgirokonto

Box 22067

Hantverkargatan 25

os- ras 4000

:)5172•6

104 22 STOCKHOLM

