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Haninge kommuns beslut  
om bildande av Rudans naturreservat, Haninge 
kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; 
 

Utkom från trycket 
den 26 januari 2011 

 
beslutat den 7 juni 2010 
(dnr KS 126/2009)  
 
 
 Kommunfullmäktige i Haninge kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta fastigheten Rudan 2:2 samt delar av fastig-
heterna Rudan 1:1, 3:1, 4:1, Kolartorp 1:3 samt Jordbromalm 6:2 som 
naturreservat (kommunfullmäktige i Haninge kommun, § 111). Reser-
vatet är beläget 500 m väster om Haninge centrum, ca 20 km söder om 
Stockholms centrum. 
 För naturreservatet meddelar Haninge kommun följande ordningsfö-
reskrifter 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 ståen- 

de eller omkullfallna träd och, 
3. skada, plocka eller samla in växter och växtdelar. Bär, matsvamp och 

blomplockning för eget behov är dock tillåten, 
4. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda  

däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur), 
5. medföra okopplad hund eller annat husdjur (annat än vid jakt), 
6. rida annat än på anvisad väg och bilväg, 
7. cykla, annat än på körvägar samt anvisade gång- och cykelvägar.  

Cykel får även framföras på mountainbikebanan, 
8. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar, 
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9. plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för svensk natur i  
mark eller vatten. Föreskriften gäller inte inom den öppna marken  
(zon D, se skötselplan) eller inom tomtområde, 

10. utan giltigt fiskekort, eller annat tillstånd från fiskevårdsföreningen,  
fånga fisk, 

11. affischera annat än på därför avsedda anslagstavlor, sätta upp tavla,  
plakat, skylt eller att göra inskrift, 

12. använda ljudanläggning på störande sätt, 
13. göra upp eld annat än på anvisade eldningsplatser, 
14. tälta inom ängsmarken vid Rudans gård eller frisbeegolfbanan. 
 Undantag: 
 Föreskrifterna ska ej utgöra hinder mot: 
- den normala friluftsverksamheten, verksamheten i teaterladan eller  

de organiserade sportaktiviteter, exempelvis orientering som pågår i  
området. Vid tävling och större arrangemang skall samråd ske med  
naturvårdsförvaltaren (kommunen), 

- undervisningsändamål och inventeringsverksamhet, under förutsätt- 
ning att verksamheten kan ske utan att skada djur- eller växtpopula- 
tioner. 

 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 Haninge kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
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