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Nykvarn kommuns beslut  
om bildande av Jägarskogens naturreservat, 
Nykvarns kommun, samt föreskrifter för 
naturreservatet; 

Utkom från trycket 
den 10 juli 2009 

 
beslutat den 17 juni 2009 
(dnr KS/2005:205).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta del av fastigheten Sandtorp 3:5 som natur-
reservat (kommunfullmäktige i Nykvarns kommun, 2009-06-17, § 72). 
Naturreservatet är beläget två kilometer sydväst om Nykvarns centrum, 
beläget som en udde i norra delen av sjön Yngern. 
 För naturreservatet meddelar Nykvarns 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 författningar är det förbju-
det att: 
1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda  

stående och omkullfallna träd och buskar, 
2. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sött att deras biotoper  

eller reproduktionsmiljöer skada eller förstöras, 
3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva,  

hacka, spränga, måla eller liknande, 
4. skada eller samla in växter eller växtdelar, med undantag av plock- 

ning av bär, matsvamp och blommor, 
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
6. tälta, ställa upp husvagn och husbilar, 
7. göra upp eld på annat än iordningställd plats som är utmärkt i fast- 

ställd skötselplan, 
8. medföra okopplad hund inom reservatet, 
9. rida annat än längs markerade ridleder, 
10. att sätta upp fasta orienteringskontroller, 
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11. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, 
12. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar med deltagarantal stör- 

re än 50 deltagare. 
 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 Nykvarns kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I NYKVARNS KOMMUN 


