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Tillhör kommunfullmäktiges beslut
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Föreskrifter för

Naturreservat Broängarna
Upplands-Bro kommun
Stockholms län

§ § §

Föreskrifter för naturreservat Broängarna

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 vad som annars gäller är det förbjudet att:
1. bedriva fågeljakt
2. uppföra byggnad mast eller annan anläggning,
3. anlägga campingplats, uppställningsplats för husvagnar, båtar, bilar
eller att anlägga lägerplats,
4. anlägga väg,
5. lägga igen diken,
6. nyanlägga luft- , mark- eller vattenförlagd ledning
7. anordna upplag,
8. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller torv
9. borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma,
10. omföra ängs- och naturbetesmarker till åkermark,
11. bedriva fiskodling,
12. skogsodla befintlig eller nedlagd åker-, ängs- eller betesmark.
Föreskriften omfattar även energiskog (salix etc),
13. avverka träd utöver vad som föreskrivs i bifogad skötselplan,
14. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel utanför åker
eller kultiverad betesmark.
15. kalka eller gödsla utanför åker eller kultiverad betesmark.
Föreskriften A6 gäller ej markägare avseende mark- och vattenförlagd ledning,
som prövats enligt miljödom
Föreskriften A9, avseende dikning och muddring, gäller ej Nygårdsbäcken med
anslutande kanal.
.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare 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 reservatet.
2. Anläggande av parkeringsplats, anordningar för allmänhetens
friluftsliv; sanitära anordningar, fågeltorn, stigar, inklusive
utplacering av informationstavlor samt skötsel av naturreservatet,
som framgår av fastställd skötselplan.
3. Genomförande av dokumentation och uppföljande undersökningar av
djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden.

2(3)

Föreskrifter för naturreservat Broängarna
Innehavare av särskild rättighet skall innan han vidtar åtgärder enligt denna,
samråda med markägare och förvaltare.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom
reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1. beträda de land- och vattenområden som framgår av bifogad
beslutskarta bilaga 1, annat än på anvisade stigar, spänger, m m,
under perioden fr o m den 1/4 t o m den 30/9
2. ställa upp husvagn eller husbil.
3. tälta och elda, annat än på anvisad plats med kommunens tillstånd.
4. rida på anvisade vandringsleder.
5. medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
6. åstadkomma störande ljud, t.ex. med radio, band- eller skivspelare,
modellflygplan eller dylikt.
7. förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka,
spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda,
stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i
övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter.
9. medföra okopplad hund.
10. landa eller starta med luftfarkost med undantag av akuta fall i polis-,
sjukvårds och räddningsärenden.
11. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, orienteringskontroll, göra inskrift
eller snitsla spår.
12. utan kommunens tillstånd anordna orienterings-, båt- och
skyttetävlingar/ träning eller militär övning.
13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet.
14. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera
eller undersöka naturreservatet.
Föreskriften C1 gäller inte markägare, förvaltare och innehavare av
särskild rätt.
__________________________
Föreskrifterna A-C träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom
från länets författningssamling.
Föreskrifterna A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder
som erfordras för att uppnå syftet med naturreservatet och som framgår av
fastställd skötselplan ej heller för vetenskapliga undersökningar med syfte att öka
kunskapen om de biologiska värdena.
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