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 delg kv 
 
 Kommunstyrelsen i Strömstads kommun. 
 
 
 
Förklarande av ön Norra Långön i Strömstads kommun som naturreservat 
 
Långö-arkipelagen, som utgör en nordlig del av Strömstadsskärgården, omfattas i sin helhet 
av den fysiska riksplaneringen. Arkipelagen skiljs från fastlandet av en förhållandevis bred 
och djup sprickbildning, Långörännan. I denna övärld intar Norra Långön en särställning från 
friluftssynpunkt med sitt relativt skyddade läge, sin tillgänglighet och rika tillgång på 
badstränder. Av betydelse för ett intensivutnyttjande är också öns närhet till och förbindelse 
med Strömstad och Selläter som viktiga baser för friluftslivet i denna del av länet. 
 
För att åt allmänheten trygga tillgången på goda platser för bad och friluftsliv i denna del av 
nordbohuslänska skärgården upptogs redan 1964 frågan om att förklara Norra Långön strax 
nordväst om Strömstad som naturreservat. I detta syfte genomfördes en rad förvärv av 
enskilda fastigheter på ön, Staten är numera ägare till 73 hektar av öns totala landareal på 
114,9 hektar. 
 
Fastighetsägarna har jämlikt 5 § naturvårdskungörelsen och 32 § naturvårdslagen genom 
föreläggand 1973-10-15 beretts tillfälle att framställa erinringar mot reservatsbildningen och 
inkomma med sina ersättningsanspråk. 
 
Ägarna till fastigheterna Långö Norra 1:2, 1:8, 1:11:13, l:15, 1:18 och 1:19 har inkommit med 
erinringar, vilka bemötts av länsstyrelsen dels genom skrivelser 1974-04-18 dels; i samband 
med förhandlingar om förvärv av vissa fastigheter, Ägarna till fastigheterna Långö Norra 1:8 
och 1:11 har i huvudsak anfört att naturreservatet skulle inskränka på deras fulla utnyttjande 
av bostads- och hamnområdet och därför innebära ett avsevärt hinder för dem att effektivt 
bedriva sitt yrkesfiske. Ön Varpeskär och intilliggande strand på Norra Långön används tidvis 
som uppläggningsplats för fiskeredskap. På grund härav har ägarna yrkat att fastigheterna 1:8 
och 1:11 undantages från naturreservatet. 
 
Domänverket har i skrivelse 1973-11-08 förklarat sig inte ha något att erinra mot 
reservatförslaget och tillstyrkt detta. 
 
Strömstads kommun har 1974-06-06 beslutat att inte anföra erinringar mot det planerade 
reservatet dock att fastigheterna 1:8 och 1:11 önskas undantagna från reservatsbildningen. 
 
Statens naturvårdsverk har i beslut 1975-04-07 tillstyrkt att länsstyrelsen förordnar om 
naturreservat med den omfattning förslaget utvisar. 
 
 ______________ 

 



 
I syfte att bevara ett område med nordbohuslänsk skärgårdsnatur samt att bereda allmänheten 
tillgång till bad- och strövområden förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen 
som naturreservat det område som på karta Bil A avgränsats med en streckad linje. 
 
I naturreservatet skall följande Lastigheter ingå: Långö Norra 1:2 - 1:8, 1:10, 1:11 samt 1:13 - 
1:19. 
 
Med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen f örordnar länsstyrelsen att de föreskrifter som 
upptagits i förteckning Bil B skall gälla för naturreservatet. 
 
Vad angår yrkandet av ägarna till fastigheterna Långö Norra 1:8 och 1:11 att dessa fastigheter 
inte skulle ingå i reservatet finner länsstyrelsen följande vara att beakta. Ägarnas önskemål 
har tillgodosetts på så sätt att länsstyrelsen i det framlagda förslaget undantagit ett icke 
oansenligt område som bedömts erforderligt för deras näring. 
 
De delar av fastigheterna som däremot inlemmats i reservatet har bedömts vara mycket 
värdefulla för det rörliga friluftslivet. Det men detta kan medföra för fastighetsägarna måste 
anses som ringa med hänsyn till att reservatföreskrifterna inte hindrar dem att utnyttja sina 
fastigheter på sätt hittills skett. 
 
Besvär till jordbruksdepartementet inom 3 veckor från delfåendet enligt bilaga (formulär 7). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I styrelsens sammanträde deltog 
landshövdingen Erik Huss samt ledamöterna Gösta Andersson, Olof Larsson, Åke Linder, 
Göran Axell, Bertil Thorburn, Bengt Hedlund, Åke Norling, Kjell A Mattsson, Elof Karlsson 
och tjänstgörande suppleanten Holger Bergqvist. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsrådet John Hägglund, förste länsassessorn Carl-
Otto Lindberg, länsassessorn Mats Vidén, länsarkitekten Frans Scherman, tf överlantmätaren 
Bertil Lindén och byrådirektören Carl-Axel Jansson, föredragande. 
 
 
Erik Huss 
 
Carl-Axel Jansson 

 



Bilaga B 
 
 
Reservatföreskrifter 
 
 
A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen som inskränker markägares och annan 

sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande: 
 
Det är förbjudet att 
 
1 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar markytan såsom att schakta eller 

dika 
 
2 anlägga campingplats 
 
3 företa nybyggnad eller annan åtgärd som fordrar byggnadslov i annan mån än vad som 

följer av vad nedan anges 
 
4 plantera eller så skog 
 
5 jaga; dock att reservatförvaltaren får lämna tillstånd till skyddsjakt på exempelvis räv 

och mink efter bemyndigande av länsstyrelsen. 
 
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
 
6 anordna upplag eller tippa 
 
7 anlägga väg 
 
8 framdraga luftledningar 
 
9 uppföra stängsel 
 
10 använda kemiska bekämpningsmedel 
 
11 avvverka skog 
 
Därutöver gäller följande 
 
Beträffande fastigheten Långö Norra 1:19, de områden som på kartan Bil A markerats med 
skraffering tillhörande fastigheterna Långön Norra 1:2, 1:8, 1:13 och 1:15 samt ett vid laga 
skifte 1940-10-05 av Långö Norra 1:9 för fastigheterna Långö Norra 1:16 och 1:17 avsett 
samfällt område skall gälla att markägaren äger rätt att uppsätta stängsel utan hinder av 
ovanstående föreskrifter. Dessutom får på dessa fastigheter nybyggnad ske för att ersätta 
nedbrunnen eller eljest förstörd byggnad eller byggnad som avses att rivas, allt efter 

 



vederbörligt byggnadslov. 
 
Utan hinder av reservatföreskrifterna får erforderliga serviceanordningar såsom toaletter, 
badhytter och kiosker uppföras på fastigheterna Långö Norra 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:10 och 1:14 
samt på fastigheten Långö Norra 1:7 byggnader för caférörelse. 
 
B Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

skyldighet att tåla visst intrång
 
1 Reservatförvaltaren äger efter samråd med markägaren anlägga bryggor, trappor, 

gångbroar och gångstigar för allmänhetens behov. 
 
2 Reservatförvaltaren äger utföra erforderliga röjningar av sly och dylikt som hotar att 

förändra områdets karaktär. 
 
C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 
 
1 medföra ej kopplad hund 
 
2 göra upp eld annat än på särskild anvisade platser 
 
3 tälta eller campa 
 
4 på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument o 

dylikt. 
 
D Bestämmelser jämlikt 8 § naturvårdskungörelsen om reservatet förvaltning och vård
 
Enligt 8 § naturvårdskungörelsen skall staten tillhörig mark vårdas eller förvaltas av 
domänverket eller den som verket efter samråd med statens naturvårdsverk förordnar därtill. 
Länsstyrelsen utser domänverket att vårda och förvalta jämväl övrig mark inom reservatet. 
 
Reservatet skall vårdas så att syftet med naturreservatet uppnås och så att dess nuvarande 
karaktär i möjligaste mån bevaras. För att tillgodose allmänhetens friluftsliv skal reservatet 
förses med erforderliga anordningar härför. 
 
Reservatet skall skötas enligt anvisningar i skötselplan. Förslag till sådan plan skall upprättas 
genom förvaltaren försorg efter samråd med markägarna och underställas länsstyrelsen för 
fastställelse. 
 
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar. 
 
Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda myndigheter. 
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