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Yttrande över reviderad samverkansplan HELCOM MPA
Stora Nassa - Svenska högarna
Bakgrund
Länsstyrelsen har lämnat möjlighet för kommuner och andra instanser att yttra sig på den
reviderade samverkansplanen för HELCOM MPA Stora Nassa - Svenska högarna.
Norrtälje kommuns synpunkter
Norrtälje kommun ser positivt på att en reviderad version av samverkansplanen har tagits
fram och ser den som en bra grund för skötsel av området och för naturvårdsinsatser.

Förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för skärgården
Norrtälje kommun bedömer att förslaget till reviderad samverkansplan enligt
Länsstyrelsens remiss är förenligt med kommunens gällande översiktsplan och
översiktsplan för skärgården. Enligt översiktsplanen finns inga motstående
exploateringsintressen redovisade för det aktuella området. Området ingår i den
fördjupade översiktsplanen för skärgården antagen 2005. Här framgår att: ”områdets
karaktär av ostört natur- och kulturlandskap med vidsträckta arkipelager ska bibehållas
och skyddas”. Samverkansplanen bedöms bidra till detta.
Enligt kommunens gällande översiktsplan:
- Är ytterskärgården klassad som stort opåverkat område. Stora opåverkade
områden är enligt översiktsplanen en resurs för rekreation och friluftsliv.
- Tillhör Norrtälje kommun ett av de artrikaste områdena i hela landet och i ett
internationellt perspektiv utgör skärgården den mest unika och skyddsvärda
naturtypen i kommunen.
- Är häcknings-, rast- och övervintringsområden för sjöfågel och vattenområden
som hyser rödlistade arter ekologiskt särskilt känsliga områden och enligt
miljöbalken 3 kap 3§ ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.
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Miljöövervakning av fler artgrupper
Norrtälje kommun håller på att ta fram kommunens ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.
Arbetet är inte klart ännu men kommunen vill uppmärksamma att även andra artgrupper
kan vara intressanta att övervaka på öarna. Två exempel är insekter och spindlar, bland
dem de nära hotade arterna mosshumla Bombus muscorum och vitbrämad hoppspindel
Pseudicius encarpatus. Det finns också hotade lavar. Även den övervintrande alfågel
Clangula hyemalis, knuten till områdets grundområden och utsjöbankar för sin föda
musslor, skulle vara intressant att övervaka för de som är på öarna på vintertid. Europas
alfågelbestånd är sårbart och minskar snabbt.
Latrintoalett för besökare
För besökare på Svenska högarna är möjlighet till latrintialett en viktig funktion.
Tidigare har Skärgårdsstiftelsen ombesörjt att skötsel och tillsyn av latrintoalett har utförts
genom tillsynsman på Svenska högarna. Norrtälje kommun anser att frågan om tillsyn och
skötsel ska tas med i samverkansplan HELCOM MPA Stora Nassa – Svenska högarna.

NORRTÄLJE KOMMUN

Bino Drummond
Kommunstyrelsens ordförande

POSTADRESS
Box 803, 761 28 Norrtälje
Kommunstyrelsekontoret

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

Charlotta Tillbom
Tf. Kommundirektör

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

2 (2)

