
 
 
 
 
 
 

Stockholms läns författningssamling 
 

 
 

 
 
Utgivare  Elanders, Sthlm 
Karin Bergh, Länsstyrelsen i Stockholms län  ISSN 0347-1632 

Tyresö kommun 

 
 01FS 2012:7
Tyresö kommuns beslut om bildande av naturre-
servatet Dyviks lövängar, Tyresö kommun samt 
föreskrifter för naturreservatet;  

Utkom från trycket 
den 7 mars 2012 

 
beslutat den 15 december 2011 
(dnr 2011/KSTK 0127 090).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat att avsätta del av fastigheten Dyvik 1:1 som natur-
reservat (kommunfullmäktige i Tyresö kommun, § 120). 
 För naturreservatet meddelar Tyresö kommun följande ordningsföre-
skrifter 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. skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning, inklusive att bryta  

kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och  
buskar, 

2. plocka eller gräva upp växter, 
3. medvetet störa djurlivet, 
4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat, 
5. tälta/campa längre tid än ett dygn och på annan plats än västra delen  

av Sandängen, 
6. göra upp öppen eld, annat än på särskilt anvisad plats. Enbart utlagd  

eller medhavd ved får användas, 
7. på störande sätt använda musikanläggning eller dylikt. Dyviksudds  

tomtägareförenings midsommarfirande undantas från föreskriften, 
8. rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik, 
9. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats, 
10. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40  

personer, 
11. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar, 
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12. färdas med båt inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan reser- 
vatsförvaltarens tillstånd, 

13. cykla i terrängen, 
14. fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess in- 

lopp under tiden 1 april – 15 juni, 
15. framföra motordrivet fordon i terrängen. Ägare till Dyviks gård  

samt verksamheter i samband med områdets skötsel undantas från  
föreskriften, 

16. montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och  
bergbrant öster om Dyviksuddsvägen. 

 Föreskriften C1 ska inte utgöra hinder för utbyte av befintliga klätter-
bultar på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen efter till-
stånd från reservatsförvaltaren. 
 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 Tyresö kommun. 
 
   
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 Ordningsföreskrifterna gäller även om de överklagas i enlighet med 
7 kap. 30 § miljöbalken. 
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