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Österåkers kommuns beslut 
om bildande av Näsuddens naturreservat, 
Österåkers kommun, samt föreskrifter för 
naturreservatet; 
 

Utkom från trycket 
den 24 juni 2010 

 
beslutat den 1 mars 2010 
(dnr KF 2009.27 265).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Österåkers kommun har med stöd av 7 kap. 4 
§ miljöbalken beslutat avsätta del av Näs 7:3 och Näs 7:1 som naturre-
servat (kommunfullmäktige i Österåkers kommun, § 30). Reservatet 
ligger i Stockholms inre skärgård och består av en halvö omgiven av 
Täljöviken/Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. 
 För naturreservatet meddelar Österåkers kommun följande ordnings-
föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten 
har att iaktta inom naturreservatet. 
 Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det 
för allmänheten förbjudet att 
1. framföra motordrivet fordon eller att cykla, 
2. göra upp eld, 
3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka,  

spränga, rista, gräva, måla eller liknande, 
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt  

att skada vegetationen i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter,  
gräs. mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller  
svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar, 

5. rida, 
6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, med undantag  

för hund som arbetar på uppdrag av den som sköter naturreservatet, 
7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Dock får snits- 

lar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk  
om de avlägsnas efter avslutat arrangemang, 
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8. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, 
9. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar, 
10. beträda ön Vimparen under tiden 1 april till den 31 augusti. 
 Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att för-
foga över fastighet och att tåla visst intrång. 
 Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Österåkers kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN 
 


