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Nynäshamns kommun  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition  
149 81 Nynäshamn        17 april 2008 
 
 
 

Synpunkter på Beslut om nya reservatsföreskrifter för Örens 

naturreservat i Nynäshamns kommun (daterat 2007-08-20) 

 

Vi inbjöds i oktober 2007 att ge synpunkter på ovanstående reservatsföreskrifter, men hade 

tyvärr inte möjlighet att lämna in synpunkter före remisstidens utgång 2007-12-31. Trots att vi 

nu lämnar in synpunkter i ett sent skede hoppas vi att hänsyn kan tas till dem. 

 

Vi konstaterar att de föreslagna reservatsföreskrifterna för Örens naturreservat innehåller 

många positiva punkter, såsom utökad service för tillfälliga besökare i form av soptunnor och 

toaletter, samt skötselplan för ansvarsfullt skogsbruk. Vi ifrågasätter emellertid starkt de 

tydliga inskränkningar i allemansrätten och strandskydd som beslutet innebär. 

 

Enligt beslutet (avsnitt 1.3, s. 5) ska allemansrätten ej gälla på privata tomter, men beslutet 

redogör inte för vilka särskilda skäl som motiverar ett sådant avsteg från lagen om 

strandskydd i Miljöbalken. Hemfridszon kan knappast åberopas, utom möjligen i något 

enstaka fall. Samtidigt konstateras på samma sida att strandskydd gäller för hela Ören, och att 

förbud råder mot att utföra “anläggningar och anordningar varigenom mark tas i anspråk som 

tomt eller vidta åtgärder som medför att allmänheten hindras eller avhålles från att beträda 

område som de annars skulle ha rätt att nyttja”. Idag finns staket, vindskydd och andra 

anläggningar längs strandlinjen som tydligt tar mark i anspråk, och som avsevärt hindrar 

allmänheten. Kommunen har ej redogjort för hur man skall hantera de anläggningar som idag 

strider mot strandskyddet, och hur man skall förhålla sig till dessa i framtiden. Vi kräver att 

strandskyddet skall efterföljas på privat liksom kommunägd mark, och att kommunen 

tydliggör detta i belutet. 
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Beslutet i dess nuvarande form är ej förenligt med strandskydd på en för kommunens 

långsiktiga attraktionskraft så betydelsefull och unik plats som Ören. Vi anser att det är av stor 

betydelse för den unika naturen att exploatering av särskilt strandnära plaster sker ansvarsfullt 

och kontrollerat och att den ej strider mot lagen om strandskydd.  

 

Med vänlig hälsning 

 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordf. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Nynäshamns Naturskyddsförening 
** Vi har ca 500 medlemmar och är Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun ** 
Postadress: c/o Söderqvist, Norr Källsta 15, 148 96 Sorunda 
Hemsida: www.nynashamn.snf.se 
E-post: nynatur@hotmail.com 
Tfn, ordf. Tore Söderqvist: 08-53044337, 076-2475796 

 


