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Botkyrka kommuns beslut  
om bildande av Vinterskogens naturreservat, 
Botkyrka kommun, samt föreskrifter för 
naturreservatet; 

Utkom från trycket 
den 10 juli 2009 

 
beslutat den 16 juni 2009 
(dnr KS/2008:450).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta delar av fastigheterna Ensta 1:65 och Vårs-
ta 2:135 som naturreservat (kommunfullmäktige i Botkyrka kommun, 
2009-06-16, § 99). Naturreservatet är beläget drygt två kilometer syd-
väst om Tumba, söder om sjön Uttran och norr om Vårsta. 
 För naturreservatet meddelar Botkyrka 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 författningar är det förbju-
det att: 
1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, 
2. fälla eller skada döda träd eller buskar samt ta bort liggande stammar  

och grenar med en diameter grövre än 10 centimeter, 
3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort  

vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten,  
liksom insamling för undervisning och forskning, 

4. medföra okopplad hund mellan 1 mars och 30 september i hela na- 
turreservatet och under hela året på markerade motions- och vand- 
ringsleder, 

5. medföra hund till badplatsen vid Brosjön, 
6. rida på annan plats än markerad ridled. 
 Utan kommunens* tillstånd är det förbjudet att; 
1. tälta mer än två dygn i sträck, 
2. anordna gruppaktivitet, till exempel läger, orienterings- eller cykel- 

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