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Länsstyrelsen i Stockholms län

Hemställan om inrättande av naturreservat av naturskogen
på Storberget, Norrtälje kommun
Roslagens Naturskyddsförening (RNF) och Roslagens Ornitologiska förening (ROF)
hemställer härmed om att Länsstyrelsen i Stockholms län brådskande ger
Storberget, på sjön Lommarens södra strand, i direkt anslutning till Norrtälje stad,
ett relevant skydd som naturreservat i enlighet med miljöbalken 7 kap, 11 §.
Bakgrunden är att området under lång tid ingått i det av försvarsmaktens
Luftvärnsregemente, och därför inte varit hotat annat än som övningsområde för
militären. På senare år har regementet upphört och området ägs numera av
Norrtälje kommun. Trots att många instanser under lång tid har hävdat Storbergets
höga natur-, friluftslivs- och rekreationsvärden, så avser kommunen att låta
exploatera detta mycket värdefulla område.
Området utgörs av, för norra länsdelen, ovanligt kuperad terräng, bestående av två
markanta bergsryggar i nord-sydlig riktning. Skogen är till stora delar mycket
gammal och är dessutom till stora delar klassade som skogliga nyckelbiotoper av
Skogsstyrelsen. Under de besök som RNF och ROF genomfört under senare tid har
dessutom en lång rad krävande och rödlistade arter påträffats i området (se
bifogad karta). I synnerhet förekomsten av grön sköldmossa Buxbaumia viridis (kod
1386, EU:s Art- och habitatdirektiv, bilaga II), har här sin rikaste kända förekomst
inom norra delen av Stockholms län. Antalet artfynd av rödlistade arter är till dags
datum 22 stycken.
ROF och RNF har vid flera tillfällen framfört områdets mycket höga natur-,
friluftslivs- och rekreationsvärden till Norrtälje kommun. Tyvärr konstaterar vi att
kommunens naturvårds- och friluftslivsambitioner under senare tid i allt större
omfattning får ge vika för exploateringsintressen. Istället för att se detta och
liknande områden som oskattbara resurser för stadens och kommunens invånare så
tycks kortsiktiga beslut om att omvandla dessa värdekärnor till bostäder för ett
fåtal människor fortfarande råda. Detta beklagar vi mycket, och ser därför ingen
annan utväg än att staten, genom länsstyrelsen, säkerställer detta oersättliga
naturområde.
Med tanke på den rika förekomsten av rödlistade arter i allmänhet och grön
sköldmossa i synnerhet, så vill RNF och ROF även att länsstyrelsen överväger att

anmäla Storberget som ett Natura 2000-område, i enlighet med Art- och
habitatdirektivet.
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