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För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att följande föreskrifter ska gälla i 
naturreservatet. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken angående inskränkningar i 

rättigheter för markägare och annan med särskild rätt att förfoga över 

fastighet inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar 

och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt nedanstående punkter (Al

A6}: 

Al. För trakten främmande växt- och djurarter får inte planteras ut i mark och 
vatten. 

A2. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas. Bekämpning 
av invasiva arter får dock ske med riktad användning av kemiska 
bekämpningsmedel, om inte andra mindre miljöskadliga metoder fungerar. 
Åtgärden ska meddelas miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

A3. Campingplats eller uppställningsplats för husvagnar får inte anläggas. 

A4. Upplag får inte anordnas. Tillfälligt upplag får anordnas i samband med 

skötsel av området och dess anläggningar. 

AS. Väg för motorfordon får inte anläggas. 

A6. Ny byggnad eller anläggning får inte uppföras. Förbudet gäller inte mindre 
byggnad eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt enligt 
reservatsföreskrift A9. 

Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § kan dispens medges från förbud som meddelats med 
stöd av 7 kap 5 §, om det finns särskilda skäl och om intrånget i naturvärdet 
kompenseras i skälig utsträckning. Ansökan om dispens prövas av Stockholms 
stad (i dagsläget av Stockholms stadsbyggnads nämnd). 

Följande åtgärder kräver tillstånd från Stockholms stad (A7-All}: 

A7. Det krävs tillstånd för att avverka träd eller ta bort dött träd med större 
diameter än 20 cm eller omkrets 70 cm i brösthöjd. Tillstånd behövs inte för träd 



riskerar att falla över gångväg, byggnader eller annan anläggning. Även sådana 
riskträd bör lämnas i reservatet efter avverkningen. 

A8. Det krävs tillstånd för att förändra områdets topografi eller avrinningsförhåll
anden, till exempel genom att gräva, spränga, borra, dika, schakta, muddra eller 
fylla ut. 

A9. Det krävs tillstånd för att uppföra mindre ny byggnad (max 25 kvm yta och 4 
m nockhöjd) eller anläggning. För att få tillstånd ska byggnaden eller anlägg
ningen ligga i linje med reservatets syfte. 

AlO. Det krävs tillstånd för att anlägga parkering, gång- och cykelväg samt för 
att asfaltera befintlig grusväg för gång- och cykeltrafik. 

All. Det krävs tillstånd för att anlägga ny ledning i mark, vatten och luft, samt för 
att uppföra mast eller antenn. 

B. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 6 § angående skyldighet för 
markägare och annan med särskild rätt, att tåla visst intrång i 
naturreservatet. 

För att trygga syftet med naturreservatetförpliktigas markägare och innehavare 
av särskild rätt till marken att tåla följande: 

Bl. Utmärkning av naturreservatets gränser, samt uppsättning av 
infor mationsskyltar. 

B2. Genomförande av undersökningar av djur och växter, kulturmiljöer, samt 
mark- och vattenförhållanden. 

B3. Naturvårdande skötsel i form av till exempel slåtter, bete, naturvårdsröjning, 
fri huggning, plantering samt tillförande av död ved och tillskapande av bo- och 
övervintringsplatser för fauna. 

B4. Underhåll av parkvägar, stigar, diken, skyltar, entreer, grill- och sittplatser 
samt spänger. 

B5. Forn- och kulturlämningsskötsel enligt framtagen detaljerad skötselplan. 

Åtgärderna specificeras i bifogad skötselplan, bilaga 2. Ytterligare åtgärder kan 
bli aktuella vid framtida behov. 

C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 § om rätten att färdas och 
vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och 
lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt nedanstående punkter (Cl-C6): 

Cl. Det är förbjudet att skada levande eller döda träd och buskar, att skada 
vegetation i övrigt genom att till exempel gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar 
eller svampar, samt att ta grenar och kvistar från marken i syfte att använda som 



ved eller bränsle. Att plocka örter, blommor, bär och svamp är tillåtet, med 
allemansrättens ordinarie begränsningar om hänsyn, hemfrid m.m. 

C2. Det är förbjudet att störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i 
boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. 

C3. Det är förbjudet att förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, 
hacka, borra, spränga, rista, måla eller liknande. 

C4. Det är förbjudet att göra upp eld eller grilla annat än på anvisad plats. 

C5. Det är förbjudet att medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller 
inte ledarhund för synskadad person, servicehund och signalhund försedd med 
tjänstetäcke eller för polishund i tjänst. Föreskriften gäller inte heller inom 
markerat hundrastgård. 

C6. Det är förbjudet att sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Snitslar, 
orienteringsskärmar och tipsfrågor får uppsättas om dessa avlägsnas efter 
avslutat arrangemang. 

D. Undantag från reservatsföreskrifterna 
Föreskrifterna utgör ej hinder för friluftslivsåtgärdersom framgår av till 
naturreservatsbeslutet hörande skötselplan, såsom till exempel underhåll av 
parkvägar, stigar, diken, skyltar, entreer, grill- och sittplatser samt spänger. 

Föreskrifterna utgör ej heller hinder för naturvårds- och fornvårdsåtgärder som 
framgår av till naturreservats beslutet hörande skötselplan, i form av till exempel 
slåtter, bete, röjning, frihuggning, plantering samt tillförande av död ved och 
tillskapande av bo- och övervintringsmiljöer för fauna. 

Åtgärderna specificeras i bifogad skötselplan, bilaga 2. Ytterligare åtgärder kan 
bli aktuella vid framtida behov till exempel efter framtagande av skötselplan för 
forn- och kulturminnen. Åtgärder som behöver utföras för västra stambanans 
funktion och säkerhet, som till exempel åtkomst till och underhåll av skalskydd, 
felavhjälpning som inte avhjälpas på annan plats eller röjning av vegetation som 
växer in i spårområdet eller in mot kontaktledning, är undantagna från natur
reservatsföreskrifterna. Även åtgärderför underhåll av pendeltågsdepån under 
och intill reservatet samt åtgärder för att säkra åtkomst till elnätsstationen vid 
Skogsduvevägen är undantagna från föreskrifterna för naturreservatet. 

Föreskrifterna utgör ej hinder för att anlägga en ekodukt eller en gång- och 
cykel bro över stam banan, eller för passage för gående, cyklister och djur under 
järnvägen. Även uppförande av en vegetationsklädd bullerskärm vid 
Huddingevägen mellan Glansammarsgatan och Älvsjö industriområde är 
undantagen från föreskrifterna. Samtliga dessa åtgärder ska göras i samråd med 
tillsynsmyndigheten och på ett sådant sätt att de inte strider mot reservatets 
syfte. 



Planerade åtgärder som är undantagna från föreskrifterna ska göras i samråd 
med stadens förvaltningar som ansvarar för drift och tillsyn i området även om 
de är undantagna från föreskrifterna, för största möjliga anpassning till natur
reservatets värden och skötselplanen. Information om åtgärderna delges tillsyns
myndigheten senast åtta veckor innan åtgärden utförs. Även akuta åtgärder vid 
driftstörningar ska i möjligaste mån göras i samråd med stadens förvaltningar 
som ansvarar för drift och tillsyn i området. Begäran om samråd med staden 
utgör inte hinder för arrendatorer och ledningshavare att utöva de rättigheter 
som gäller enligt gällande ledningsrätt, servitutsavtal eller andra ingångna avtal. 
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