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Huddinge kommuns beslut  
om nytt reservatsbeslut för Paradisets 
naturreservat, Huddinge kommun, samt 
föreskrifter för naturreservatet; 
 

Utkom från trycket 
den 4 augusti 2010 

 
beslutat den 21 juni 2010 
(dnr KS 2010/11.826)  
 
 
 Kommunfullmäktige i Huddinge kommun har med stöd av 7 kap. 5 § 
miljöbalken fattat ett nytt beslut som ersätter tidigare beslut för Paradi-
sets naturreservat (kommunfullmäktige i Huddinge kommun, § 118). 
 För naturreservatet meddelar Huddinge 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. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva,  

hacka, spränga, måla eller liknande, 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd  

och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp  
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande  
svampar, 

3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda  
däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur), 
4. fånga och insamla ryggradslösa djur, 
5. medföra okopplad hund eller annat husdjur, 
6. rida annat än på anvisad väg, 
7. göra upp eld på berghällar och klippor, 
8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anord- 

ning, 
9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar. 
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 Föreskrifterna ska ej utgöra hinder för den normala orienteringsverk-
samheten som pågår i området. Vid tävling skall samråd ske med natur-
vårdsförvaltaren. Föreskrifterna ska ej heller utgöra hinder för jakten 
inom området avseende jakt eller eftersök med drivande hund och ut-
transport av älg med mindre motorfordon samt skottfältsröjning ur sä-
kerhetssynpunkt. Fiskerätten berörs ej av reservatet. 
 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 Huddinge kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling och ersätter föreskrifter-
na i kommunens beslut den 17 juni 2002, Stockholms läns författnings-
samling 2002:546. 
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