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Sigtuna kommuns beslut  
om bildande av Askarehages naturreservat, 
Sigtuna kommun, samt föreskrifter för 
naturreservatet; 

Utkom från trycket 
den 24 juli 2009 

 
beslutat den 14 maj 2009 
(dnr K 2009/30).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta del av fastigheten Ragvaldsbo 1:1 som na-
turreservat (kommunfullmäktige i Sigtuna kommun, § 99). Reservatet 
ligger strax öst om Venngarns Slott, ca 4 km nordost om Sigtuna. 
 För naturreservatet meddelar Sigtuna 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. framföra motordrivet fordon, 
2. förbjudet att cykla, med undantag av vägen från reservatets P-plats  

till Fiskartorpet, 
3. förbjudet att rida med undantag av att rida på tjälad mark, 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda ståen- 

de och omkullfallna träd och buskar, 
5. skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Plockning av bär  

och matsvamp för eget behov är dock tillåtet, 
6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper  

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
7. medföra okopplad hund, 
8. tälta, 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
10. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet, 
11. vistas inom avgränsat fågelskyddsområde under tiden 1/4 - 15/7  

(ersätter tidigare datum 15/4 - 30/6). 
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 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 Sigtuna kommun. 
 Föreskrift nummer 11 kommer att ersätta tidigare föreskrift om till-
trädesförbud, vilken meddelats genom Länsstyrelsens beslut den 25 ok-
tober 1968 (dnr 22R11-17-67). 
 Länsstyrelsens föreskrift kommer dock att gälla till dess att Länssty-
relsen beslutar att upphäva sitt tidigare beslut, och detta beslut om upp-
hävande vinner laga kraft. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SIGTUNA KOMMUN 


