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Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller väsentligt ändra byggnads yttre utseende eller
användningssätt, undantag gäller dock byggnad för friluftslivet och för
reservatets skötsel, se vidare under A 15,
2. anlägga brygga, campingplats, uppställningsplats för husvagnar eller båtar,
3. uppföra mast,
4. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller torv,
5. schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma,
6. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov,
7. inom områden som på bifogade beslutskarta, bilaga 1, anges som skogsmark
för endast naturvårdande åtgärder avverka skog eller bedriva andra skogliga
åtgärder,
8. inom zon I slutavverka på större sammanhängande yta än 3 ha och inom zon II
slutavverka på större sammanhängande yta än 0,5 ha, zonerna framgår av
bifogade beslutskarta, bilaga 1,
9. slutavverka på en ny yta utan att skogen på intilliggande föryngringsyta nått
minst 1,5 meter i höjd,
10. bryta stubbar och markbereda genom harvning eller plöjning,
11. på naturbetesmark och på skogsmark använda handelsgödsel eller kemiska
bekämpningsmedel,
12. införa främmande trädslag,
13. plantera igen jordbruksmark (åker- och betesmark) och odla energiskog som
exempelvis Salix,
14. jaga inom det område vid Hällkana friluftsgård, som redovisas på beslutskartan,
bilaga 1, och i anslutning till markerade motionsspår.
Dessutom är det förbjudet att utan kommunens tillstånd
15. uppföra byggnad som behövs för friluftslivet eller för reservatets skötsel,
16. anlägga väg och parkeringsplats,
17. anlägga stig och vandringsled,
18. dra fram ledning i luft, mark- eller vatten,
19. använda handelsgödsel och kemiska bekämningsmedel på jordbruksmark,
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20. uppföra vindskydd och jaktkoja samt placera jakttorn intill markerade
motionsspår.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet skall tåla att följande anordningar utförs
och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet:
1. Utmärkning av reservatets gränser i terrängen.
2. Uppföra anläggningar/anordningar för allmänhetens friluftsliv som vindskydd,
sanitära anordningar, stigar, grillplatser, utplacering av informationstavlor,
reservats- och naturstigsskyltar samt att underhålla och sköta befintliga
anläggningar och anordningar.
3. Allmänheten ska ha rätt att på fastigheterna Hällkana 1:1, Lejondal 2:2, Stora
Tingsviken 1:1, Svarvviken 1:1, Sveden 1:1 och Sveden 1:2 fiska från land med
toppknuten lina. Genom fiskekortsförsäljning ska allmänheten också inom
nämnda fastigheter ges möjlighet till sportfiske och under vissa villkor visst
kräftfiske enligt särskilt avtal med sportfiskeklubben om tillgången på kräftor
medger detta.
4. Plockhugga, gallra och röja inom områden, som enligt beslutskartan, bilaga 1,
redovisas som skogsmark för endast naturvårdande åtgärder .
5. Skogsbete får ske och igenplanterade betesmarker och åker, som redovisas på
beslutskartan, bilaga 1, får restaureras genom avverkning och röjning och
återföras till betesmark om det finns tillräckligt med betesdjur. Övriga
betesmarker gallras och röjs vid behov samt betas. Befintlig brukad åkermark
hålls öppen genom åkerbruk.
6. Dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och
vattenförhållanden, av naturvårdsåtgärder inklusive åtgärder för rekreation och
friluftslivet samt av djur- och växtarter.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:
1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
2. parkera annat än på anvisad plats,
3. övernatta i husvagn eller husbil,
4. elda annat än på anvisade plats,
5. rida,
6. ta med hund som inte är kopplad,
7. ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m.
den 30 september,
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8. inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att i
övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på samma
plats,
9. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj,
11. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller
sten,
12. utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande,
13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller
liknande för fler än 100 deltagare.
Ovanstående föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för
reservatets nyttjande och skötsel enligt fastställd skötselplan
nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning
jakt med löshund
röjning av siktgator i anslutning till jakttorn
uttransport av klövvilt med älgdragare eller fyrhjuling
ridning på anvisad väg/stig i samband med förflyttning av hästar till och från betena
normalt nyttjande och skötsel av tomtplats
åtgärder för drift och underhåll av befintliga luftledningar, som t.ex. röjning,
avverkning av farliga träd etc. Kommunen ska dock underrättas om planerade
åtgärder i god tid innan de utförs.
inventeringar som utförs på uppdrag av kommunen och som syftar till att öka
kunskapen om natur- och kulturvärden i reservatet.
Föreskrifterna under C träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från
trycket i länets författningssamling.
Upplysningar
Artskydd: I reservatet finns arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Exempel på
sådana arter är blåsippa och nattviol.
Förbud mot motorbåtstrafik: Infördes på Lejondalssjön den 7 april 1992 efter en ansökan
från Upplands-Bro kommun för att skydda sjön från störningar på fågellivet, för att
undvika risk för bullerstörningar samt för att undvika bensin- och oljespill .
Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt
bilaga.

