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Sollentuna kommuns beslut  
om bildande av Södra Törnskogens 
naturreservat, Sollentuna kommun, samt 
föreskrifter för naturreservatet; 
 

Utkom från trycket 
den 4 augusti 2010 

 
beslutat den 9 juni 2010 
(dnr 2010/237 KS.264).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun har med stöd av 7 kap. 4 
§ miljöbalken beslutat avsätta fastigheterna Törnskogen 2:1, 2:4, 2:7, 
3:1, 3:2, 3:3, 3:6, 3:33, 4:1, Norrsättra 1:11, 1:17, 2:3 som naturreservat 
(kommunfullmäktige i Sollentuna kommun, § 50/2010). Reservatet är 
beläget 11 km norr om Stockholm C i nordöstra delen av Sollentuna 
kommun gränsande till Upplands Väsby kommun. 
 För naturreservatet meddelar Sollentuna 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 
förbjudet att: 
1. skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att  

gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda ståen- 

de eller liggande träd och buskar 
3. störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda dägg- 

djur, fåglar, kräldjur eller groddjur (fiske i Norrviken är tillåtet enligt  
bestämmelserna i gällande fiskekort) 

4. skada vegetationen genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar  
eller svampar 

5. sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsklämmor  
och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättningen att de av- 
lägsnas omedelbart efter arrangemanget 

6. framföra motordrivna fordon annat än på anvisade vägar 
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7. rida utanför markerad ridstig eller ridområde 
8. cykla på markerade ridstigar 
9. cykla på markerade vandringsleder och stigar som går på oprepare- 

rad naturmark 
 Utan kommunens* tillstånd är det förbjudet att: 
10. anordna större tävling eller arrangemang. 
* Enligt kommunens delegationsordning. 
 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 Sollentuna kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLLENTUNA KOMMUN 


