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Yttrande - samråd Färsna naturreservat i Norrtälje
kommun
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det som sitt svar på samråd om
förslag till inrättande av Färsna naturreservat.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett missiv ifrån samhällsbyggnadskontoret gällande förslag på
bildande av Färsna naturreservat.
Reservatet föreslås gälla Färsna naturområde strax norr om Norrtälje stad, som har ett högt natur- och
kulturhistoriskt värde och viktig betydelse för friluftsliv och rekreation. Syftet är att långsiktigt bevara
områdets höga naturvärden och de höga rekreationsvärdena som säkerställer invånarnas tillgång till
ett tätortsnära värdefullt friluftsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer därför i förslaget om
bildandet av Färsna naturreservat och lämnar några synpunkter om önskat förtydligande.

Ärendet
Beskrivning
Förslag till beslut om att inrätta naturreservat vid Färsna, norr om Norrtälje stad. Färsna gård med
omgivningar är ett populärt friluftsområde med kulturhistoriska värden och höga naturvärden. Syftet är
att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde med höga biologiska och
kulturhistoriska värden, erbjuda en livskraftig natur för invånarna att vistas i och bidra till att flera
nationella miljökvalitetsmål uppnås. I reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska odlingslandskap,
skyddsvärda skogsområden liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora betydelse för
friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett sådant sätt att det inte äventyrar dess
natur- och kulturvärden.
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar förslag till beslut om Färsna naturreservat och ser positivt på att
området säkerställs som ett friluftsområde och ambitionen att öka de rekreativa värdena för boende
och besökare i Norrtälje Stad. Kultur- och fritidsnämnden anser i stort att det är ett gediget underlag
och bedömer att förslaget till skötselplan kommer bidra till att syftet med naturreservatet uppnås men
vill samtidigt lämna följande synpunkter:
-

Positivt att viktiga naturmiljöer för tätortsnära friluftslivet bevaras, vårdas och tillgängliggörs för
att stärka invånarnas möjligheter till friluftsliv och ökad folkhälsa. Syftet med reservatet skulle
kunna förtydligas med friluftslivets behov av ytor för rekreation.

-

Ansvarsfördelningen kan förtydligas ytterligare, det framgår inte information om vem som har
tillsynsansvar.

-

I Bilaga 2B till skötselplan för Färsna naturreservat framgår en karta med utpekande av
friluftsanordningar. I det nordöstra hörnet av reservatets område, längs med Roslagsledens
sträckning ska informationsskylt om naturreservatet uppföras. Vi har dock uppmärksammat att
leden är markerad fel i Norrtälje kommuns kartsystem enligt markägare och ny kartläggning
pågår för att få korrekt sträckning. Den informationsskylten kan därmed komma att flyttas en
bit väster ut för att den ska finna utmed Roslagsleden.

-

Viktigt och positivt att verksamheten på gården ges förutsättningar att fortsätta verka och
utvecklas för att möta efterfrågan från besökare att uppleva en levande roslagsgård från förra
sekelskiftet, dock med hänsyn till de höga natur- och kulturvärdena. Syftesskrivelserna kan
eventuellt utvecklas för att underlätta tillsynsmyndighetens tolkning vid handläggning av
dispenser och tillstånd.

-

När det gäller reservatsföreskrifter, om skyldighet att tåla visst intrång (B-3), kan det
tillsammans med anläggande och underhåll av leder även förtydligas att underhåll av
skogslekplats samt utegym är ytterligare åtgärder för att tillgodose syftet med reservatet.
När det gäller, undantag (D-3) bör skötsel av skidspår läggas till för att inte tolkning ska hindra
den uppskattade friluftsaktiviteten längdskidåkning i nära anslutning till Norrtälje stad.

Lagkrav
Innan kommunen fattar beslut om att skydda området som naturreservat ska kommunen samråda
förslag till beslut och förslag till skötselplan med sakägare och myndigheter (24 § Förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)).
Koppling till gällande styrdokument
Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2020 att genomföra samråd om bildande av naturreservat
vid Färsna, norr om Norrtälje stad. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023 står:
Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet
i hela kommunen.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Tidplaner
Synpunkter på förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 18 mars 2022.
Eventuell invigning av reservatet planeras till 2023.
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