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Allmänt om området
Historia
Norrtälje kommun beslutade 1974 att området Fjällboholmar skulle få exploateras för
fritidsbebyggelse.
Naturvårdsverket krävde då skydd för havsöringsbeståndet i Tullviksbäcken. Därför överlät
Exploatören 1976 ett större landområde utefter bäcken och havet till Svenska staten för
bildande av ett naturreservat.
År 2017 utvidgades reservatet till att även innefatta skogsområdet mellan Fjällboholmar och
Havsskogen.

Bakgrund
Fjällboholmars samfällighet sköter med ideella krafter om de områden som gränsar till våra
tomter vilket bland annat innefattar vår gemensamma strand samt flera båtuppdragningsplatser
längs vår kustremsa.
I reservatsföreskrifterna ingår även ett eldningsförbud “annat än på särskilt anvisade platser”
och samfälligheten har under åren sedan reservatet bildades aktivt tagit bort spontana
eldplatser som särskilt under högsäsong uppstår mer eller mindre dagligen. Trots tydlig
information om eldningsförbud till medlemmar och via skyltning på plats har detta dock varit ett
sisyfosarbete då nya eldplatser uppstår fortare än de tas bort särskilt under de tider på året när
många är i sina stugor och antalet besökare på roslagsleden är stort.

Förslag till åtgärder
Fasta grillplatser
För att motverka att spontana grillplatser uppstår kring området föreslås att Fjällboholmars
Samfällighet istället anlägger ett antal fasta grillplatser där man på ett säkert sätt kan grilla utan
att att det påverkar viktiga naturvärden. Då reservatsföreskrifterna redan medger undantag för
eldning “på särskilt anvisade platser” torde detta vara förenligt med gällande
reservatsföreskrifter efter inhämtande av samtycke för upprättandet från länsstyrelsen.

Utförande
Grillplatserna utförs med väl förankrade cementringar med fasta grillgaller likt vad som görs på
många kommunala grillplatser.

Placering
När reservatsmarken uppläts till staten undantogs vid anläggningsförrättningen av fritidsområdet
tre områden från reservatsföreskrifterna för att dessa av samfällighetens medlemmar skulle
kunna nyttjas som båtuppdragningsplatser. Dessa tre områden benämnda 51,52,52 i
förrättningskartan är utmärkta med tomtrör och inom dessa områden tillåts samfälligheten
bedriva skötsel genom att förhindra igenväxning samt andra åtgärder för att bibehålla
möjligheten att dra upp mindre båt.
Då dessa redan är undantagna reservatsföreskrifterna och väl avgränsade anses de som
särskilt lämpade områden att anlägga fasta grillplatser. Samfälligheten föreslås därav få
möjlighet att upprätta grillplatser i anslutning till dessa områden och för detta inhämta
länsstyrelsens samtycke.

Slutord
Samfälligheten har under många år försökt stoppa spontan eldning på klipphällar och längs
strandkanter utan märkbart resultat. Efter samtal med många medlemmar råder en viss
frustration att inga organiserade grillplatser finns vilket på så vis vis inbjuder till att upprätta
spontana eldstäder med skador på hällar och mark som följd.
Genom att samfälligheten istället tillåts ordna med säkra grillplatser som inte gör åverkan på
naturvärdena räknar vi att behovet för att upprätta spontana grillplatser försvinner vilket kommer
vara till fördel för naturvärden såväl som för de boende på området.
Fjällboholmars samfällighet menar att genom att förlägga grillplatserna på redan undantagna
båtuppdragningsplatser samt med stöd av att reservatsföreskrifterna redan omnämner att
eldning kan tillåtas på anvisade platser bör anläggandet kunna ske inom ramen för redan
rådande regelverk för reservatsmarken.
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Bild 1. Utdrag ur förrättningskarta fritidsområde Fjäll 2:57 med grillplatser utmärkta

