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Samråd Örens naturreservat

Revidering av reservatshandlingar
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• Örens naturreservat ligger på Torös
sydvästspets.

• Vegetationen består främst av sandhed

med tallskog som har inslag av knotiga
martallar. Skogen är en ovanlig naturtyp
för vårt län och har mycket höga värden
för exempelvis insekter.

• På klapperstränderna i söder och väster
finns sällsynta strandväxter strandkål,
marviol och strandärt.

• De nordvästra delarna av reservatet är
Natura 2000-område.

Om Örens
naturreservat
• Reservatet är mycket viktigt för

friluftslivet och besöks bland annat
för promenader, bad och
svampplockning.

• Området är särskilt betydelsefullt

för fågelskådning eftersom Ören
är en viktig plats för flyttande
fåglar, samt för olika typer av
surfing och platsen har goda vindoch vågförhållanden.

Syftet med reservatet
Syftet med reservatet är att bevara
ett område av stor betydelse för
friluftslivet samt att skydda
områdets geologiska värden och
den speciella floran och faunan.

Varför revideras reservatet?
• 1982 skyddade länsstyrelsen delar av Ören som naturvårdsområde. 2009
tog Nynäshamns kommun över området och fattade beslut om Örens
naturreservat.

• Under de senaste åren har det kommit in många ärenden till kommunen

som visar att det finns behov av att se över reservatsföreskrifter och
skötselplan. Det handlar till exempel om parkeringar, hur vägarna ska se
ut och skötas och om möjlighet att elda och grilla. Det har också kommit
in önskemål om att utesluta en bebyggd fastighet ur reservatet.

• De nuvarande reservatshandlingarna är även bristfälliga på flera punkter,
bland annat är vissa föreskrifter, skötselplanen och kartmaterial otydliga.

Samråd
• När en förändring av ett naturreservat ska göras

ska förslaget samrådas. Det innebär att den som vill
lämna synpunkter på förslaget skickar in dessa
skriftligt till kommunen via mejl eller brev.

• Samrådet måste genomföras med sakägare (ägare
och annan innehavare av särskild rätt till marken)
och myndigheter. Kommunen vill även få in
synpunkter från besökare och andra som har
intresse av Örens naturreservat.

• Samrådstiden måste pågå minst en månad, men i

detta fall sätts tiden till 6 veckor så att alla som vill
ska hinna lämna synpunkter på förslaget.

Vilka förändringar har gjorts?
• Störst förändring finns i skötselplanen som fått ett uppdaterat utseende,
utökat innehåll och ny karta med nya skötselområden. Tidigare var
skötselområdena otydligt beskrivna. Det fanns inte heller någon bra
information om anordningar för friluftslivet. Det vill säga parkeringar,
grillplatser etcetera.

• Flera föreskrifter har förtydligats och nya har tillkommit. Orsaken är ökat
slitage i området.

• Det finns förslag om flera nya anordningar. Till exempel nya

parkeringsplatser, eld/grillplatser, bänkar och bord, torrtoalett, nya skyltar
samt gränsmarkeringar på stränderna. På nästa bild ser du alla förslagen.

Förslag till nya anordningar
Förslag ti11 nya
~nordningar, bilaga 4
Orens naturreservat
Teckenförklaring
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Större grusväg
Mindre grusväg
Stig
- - - Fastighetsgräns
A - H Strandavsnitt
Parkerings)'ta, befint. P1-P8
c::::J Parkerings)'ta, försl. F1-F7
Il Parkering
Il! För funktionsvariation
D Torrdass
D Information
IJ Skyttevärn
Parkering, förslag
För funktionsvariation, försl.
Torrdass, förslag
Information, förslag
Eldstad, förslag
Rastplats, förslag
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Fler parkeringar
• I reservatet finns relativt många

parkeringsplatser, men de räcker inte till
vid besökstoppar och det är vanligt att
bilar parkeras längs vägen eller i
terrängen. Detta leder till slitage på diken
och vegetation samt till konflikter mellan
besökare och privata fastighetsägare och
vägförening.

• I skötselplanen föreslås många nya

parkeringsplatser. Var de ska placeras och
hur många det ska vara vill kommunen få
in synpunkter på i samrådet. Kommunen
har bedömt att det är lämpligt att bygga
ungefär hälften av de nya parkeringarna
som är utritade i förslaget.

Parkering F3 till vänster, P3 till höger, se bilaga 4 för förslag.

Nya eld-/grillplatser
• I Örens naturreservat är det

eldningsförbud idag. Trots detta eldas det
ofta, vilket sliter på naturen. Grenar bryts
eller sågas av från de gamla martallarna
och annan vegetation för att användas
som bränsle. Stenar uppstaplade som
eldstäder hittas regelbundet både nära
stränderna och längre upp i skogen.

• För att förhindra slitage föreslås att

kommunen gör iordning eld-/grillplatser
och vedlårar på några ställen i reservatet.

Nya rastplatser och en ny
torrtoalett
• Örens naturreservat är ett mycket populärt

besöksmål men området saknar rastplatser med
bänkar och bord. På vissa ställen har
privatpersoner placerat ut bänkar eller så har
stenar staplats upp till bänkliknande formationer.
Det sliter på stranden och det kan också
upplevas som privat område.

• Därför föreslås nya rastplatser på några ställen i
reservatet.

• I reservatet finns tre torrtoaletter. Ytterligare en

toalett föreslås vid parkeringen vid Natura 2000stranden eftersom denna del av reservatet
nyttjas mycket av bland annat kitesurfare.

Tydligare gränsmarkeringar på stranden
• Örens naturreservat är flikigt och kantas av privata fastigheter.

Längs stenstranden i söder uppstår ofta förvirring kring om
besökare befinner sig på reservatsmark eller på privat mark
eftersom det är möjligt att promenera längs nästan hela stranden.
Gränsmarkeringar för reservatet sitter i nuläget på träd i brynet
mot stranden men inte längre ner mot vattnet.

• För att förtydliga detta föreslås att nya gränsmarkeringar sätts upp
på stolpar närmare vattnet.

• Vid behov kompletteras gränsmarkeringen med ett kartutsnitt och
en ”här-är-du”-prick.
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Fler och tydligare
skyltar
• Uppdatering av befintliga skyltar
och renovering av skyltställ
föreslås.

• Nya skyltar förslås vid parkeringen
vid Natura 2000-stranden och i
nordvästra delen av reservatet

• Vägvisning till olika platser i

reservatet föreslås. Till exempel
skyltar som pekar mot stigar i
skogen, stenstranden, Natura
2000-stranden och badstranden.

Nya skötselområden i skötselplanen
• Skötselområden är områden med olika slags natur och som ska skötas på
olika sätt, till exempel olika skogs- och strandtyper.

• Den gällande skötselplanen och tillhörande kartor är ibland svårtolkade.
Därför har nya skötselområden utformats och de delar som inte funnits
med tidigare har lagts till. En ny karta har tagits fram.

• Den största förändringen är att en större del av den kommunägda skogen
ska skötas med enbart mindre insatser. Syftet är att få fram en skog som
gynnar både natur och friluftsliv.

• För den privatägda skogen görs inga förändringar.

Skötselplanskarta
Skötsel planskarta,
bilaga 3
Örens natu rreservat
Teckenförklari ng

c::::J Reservatsgräns
c::::J Reveluddens naturresetVat
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Större grusväg
Mindre grusväg
Stig
Krönrygg
Strandhak
Höjdkurva 5 meter
Fastighetsgräns
Nyckelbiotop
Naturvärde
Idegran
Strandavsnitt
Parkering
För funk1ionsvariafon
Torrdass
Information
Skyttevärn

SkötselomrJden
-

c::::J
c::::J
c::::J
c::::J

c::::J
c::::J
c::::J

1 Strandskog i söder
2 Äldre barrskog
3 Aspskog
4 Yngre barrskog
5 Privatägd barrskog
6 Natura 2000--område
7 Stenstranden
8 övrig strand

Ortofoto 2016 Nynäshamn
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Nya föreskrifter
Sex nya föreskrifter föreslås. De nya A-C-föreskrifterna grundas i ökat slitage på reservatet
eller privatisering. D-föreskriften har lagts till på grund av att föreskrift C8 tillkommit.
Föreskrifterna har skrivits om lite här i presentationen för att göra dem enklare att förstå.

• A9. Förbud mot att föra in för trakten främmande växt- och djurarter.
• B4. Markägare och annan innehavare av särskild rätt till marken ska tåla utplacering av

stockar, natursten och annan avhållande anordning för att motverka slitage på mark och
vegetation.

• C6. Förbud att förstöra eller skada stenar, block och berghällar genom att borra, hacka,
rista, knäcka, spränga och måla eller liknande.

• C8. Förbud att framföra motordrivet fordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt mark
som barmark.

• C9. Förbud att förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd.
• D3. Tillåtelse att jakträttsinnehavaren använder motordrivet fordon (t.ex. fyrhjuling) i
samband med uttransport av fällt vilt.

Ändrade föreskrifter
• A8, A15, B2, C2 och D1. Dessa föreskrifter

finns i gällande beslut och hänvisar till
skötselplanen, vilket inte rekommenderas av
Naturvårdsverket. Exempelvis föreskriften
med förbud mot att ”avverka eller utföra
andra skogliga åtgärder utöver vad som
framgår av bifogad skötselplan”.
Föreskrifterna har omformulerats och ska ha
samma innebörd som tidigare, förutom D1
som omfattar lite mer än tidigare föreskrift.

• B2 och B3. Föreskrift B2 i gällande beslut har

delats upp i två föreskrifter, där åtgärder för
skötsel av naturmiljön (B2) skiljs från åtgärder
och skötsel som berör friluftslivet (B3). Båda
föreskrifterna har förtydligats med vilka
åtgärder som avses.

Ändrade föreskrifter
• C1. Förbud mot att ställa upp husvagn annat än på stora parkeringen (P5) och inte mer
än två dygn i följd ändras till att även gälla husbil.

• C3. Förbud mot eldning ändras till att eldning och grillning får ske, men bara på anvisade
plaster.

• C4. Förtydligande att förbudet mot att skada träd gäller både om trädet står eller ligger
ner.

• C5. Skärpning av förbudet att plocka stenar. Förbudet föreslås att även omfatta förbud
att flytta, föra bort och bygga torn eller liknande av stenar.

• D2. Föreskriften innefattar nu även att skötsel av skog kan genomföras trots förbuden i
A- och C-föreskrifterna. Bakgrunden är den nya föreskriften C8 (Förbud att framföra
motordrivet fordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt mark som barmark) som
annars skulle hindra skogsbruk på den privatägda marken i reservatet.

Övriga ändringar i
dokumenten
• Syftet med reservatet och hur
syftet ska uppnås har
kompletterats.

• Prioriterade bevarandevärden har

förtydligats och inkluderar nu även
värden för Natura 2000-området.

• Mål för reservatets skötsel har

tillkommit och information om hur
målen ska uppnås har arbetats om
och kompletterats.

Hur kan jag lämna synpunkter?
Skriv dina synpunkter i ett mejl till sbn@nynashamn.se
Du kan också skicka dem i vanligt brev till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 NYNÄSHAMN
Märk e-posten eller brevet ” Yttrande Örens naturreservat,
MSN/2020/1562”
Senast söndag den 21 mars 2021 ska synpunkter ha kommit in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad händer efter samrådet?
• När samrådet är klart kommer kommunen att gå igenom alla synpunkter

och ta ställning till dem i en sammanställning som kallas
samrådsredogörelse. Dokument och kartor arbetas sedan om och
resulterar i ett nytt förslag. Det nya förslaget tas upp för beslut i
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och slutligen i
kommunfullmäktige. Den processen brukar ta ungefär tre månader. Beslut
i kommunfullmäktige beräknas till hösten 2021.

• Eftersom Örens naturreservat är ett befintligt naturreservat kommer inga
större förändringar märkas i området förrän nytt reservatsbeslut är fattat
och budget avsatts för de olika åtgärder som ska utföras.

Tack!

