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Fastställande av skötselplan för naturreservatet Aspnäs i Heby 
kommun 
 
Beslut 

Länsstyrelsen i Uppsala län fastställer med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken, bifogad skötselplan (bilaga 1) för naturreservatet 
Aspnäs i Heby kommun.  

 
Redogörelse för ärendet 

Den gällande skötselplanen för Aspnäs fastställdes i samband med Länsstyrelsens 
reservatsbeslut 1992 (dnr 231-6007-92).  
 

Enligt 3 § förordningen om områdesskydd, ska den beslutande myndigheten 
fastställa en skötselplan för varje naturreservat. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
(handbok 2003:3) bör beslutsmyndigheten löpande se över skötselplanernas 
aktualitet och revidera vid behov. 
 
Under 2009 har Länsstyrelsen utarbetat ett förslag till ny skötselplan för 
naturreservatet Aspnäs. En ny skötselplan sändes ut på remiss den 7 maj 2009.  
 
Svar på remissen har kommit in från Heby kommun (ingen erinran) samt från 
Tämnarens Vattenråd. Länsstyrelsen har tagit del av samtliga skrivelser och 
framförda synpunkter har beaktats och i huvudsak inarbetats i skötselplanen. 
 

Svar på kommentarer från Tämnarens Vattenråd: 
1)Tämnarens Vattenråd föreslår handikappsanpassningar i reservatet.  
Länsstyrelsen ser nu över vilka reservat i länet som är lämpliga att 
tillgänglighets/handikappsanpassa.  
 

2)Tämnarens Vattenråd påpekar avsaknaden av körbara vägar för brandbilar vid 
eventuell brand. Länsstyrelsen anser att det finns körbara vägar samt möjlighet för 
brandbilar att köra över åkrar vid eventuell brand och planerar inte några fler vägar 
inom reservatet. 
 

3)Tämnarens Vattenråd föreslår en kartläggning samt åtgärder för reservatets 
pumpstationer.  

Eventuella åtgärder av dessa ska ombesörjas av markägare.   

Sandra Thunander 
Miljöenheten 
018-195113 
sandra.thunander@lst.se 
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4) Tämnarens Vattenråd föreslår en utredning av fiskerätt som förs in i 
skötselplanen.  
En sådan utredning får göras separat om skötselplanen och behöver ej föras in i 
denna. 
 
5) Tämnarens Vattenråd föreslår en ändrig under rubriken ”stängsel och staket” för 
att underlätta för trafik till och från Hästängsudden.  
Länsstyrelsen anser att det under rubriken ”stängsel och staket” framgår att det är 
tillåtet att sätta upp stängsel i skötselområden som ska betas. Vid Hästängudden 
finns redan betesstängsel. Därför anser länsstyrelsen inte några skäl till att ändra 
detta. 
 
6) Tämnarens Vattenråd anser att benämningen på ”instängslad stig” till Gåsholmen 
ska ändras till traktorväg.  
Länsstyrelsen anser att hagarna kan användas för traktorkörning. Det finns inga 
planer på att bredda vägen och därför kan ”instängslad stig” stå kvar i beskrivningen. 
 
7) Tämnarens Vattenråd vill att vägen till Hästängsudden iordningställs samt att   
brygga anläggs.  
Befintliga körvägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar inom reservatet 
får underhållas. Eventuellt underhåll av vägen till Hästängsudden ska 
ombesörjas av markägaren. Länsstyrelsen har inga planer på att anlägga brygga vid 
Hästängsudden. Enligt beslutet (231-6007-92 ) föreskrift A2 är det förbjudet att 
uppföra nya anläggningar. Om Tämnarens Vattenråd ändå vill bygga en brygga så är 
det möjligt att ansöka om dispens för detta. 
 
8) Tämnarens Vattenråd vill att framtagandet av en ny vattendom samt åtgärder som 
ska vidtagas för beslut ska tas upp i skötselplanen. De anser även att medeldjupet ska 
dokumenteras och önskat djup anges.  

Länsstyrelsen ser över möjligheterna att ompröva vattendomen. Att ompröva vattendomen 
är en dock en process som sannolikt kommer att ta lång tid.  Förvaltarna är i behov av att 
skötselplanen fastställs för sitt fortsatta arbete. Att invänta en ny vattendom skulle medföra 
förseningar av planerade åtgärder i reservatet. Eftersom Länsstyrelsen regelbundet ser över 
skötselplaner och reviderar dessa vid behov kommer detta även att göras när processen om 
en ny vattendom är avslutad. Arbetet med Tämnarens medeldjup gäller hela sjön och sker 
separat om skötselplanen. 
 
9) Tämnarens Vatteråd vill att ett arbete med provfiske i Tämnaren ska genomföras. 
År 2007 skedde provfiske. Provfiske i Tämnaren är mycket omfattande och för 
närvarande planeras inga nya undersökningar. 
 
Beslutet kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet. Se bilaga 2. 
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I den slutliga handläggningen har deltagit naturvårdsdirektör Yvonne Aldentun, 
beslutande och naturvårdshandläggare Sandra Thunander, föredragande. 
 

 
 
Yvonne Aldentun  
Naturvårdsdirektör  Sandra Thunander 
  Naturvårdshandläggare 
   
 
 
Bilagor 
1. Skötselplan för naturreservatet Aspnäs 
2. Hur man överklagar 
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