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Nacka kommuns beslut  
om bildande av Tollare naturreservat, Nacka 
kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; 

Utkom från trycket 
den 24 juli 2009 

 
beslutat den 25 maj 2009 
(dnr KFKS 2008/214).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Nacka kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta hela fastigheten Tollare 1:1, 1:163, 1:164, 
1:165, 1:169-176 samt del av fastighet Tollare 1:3, 1:16, 1:17, 1:150, 
1:157, 1:162; 1:166, 1:167, 1:168, 2:2, 5:1, 25:1 som naturreservat 
(kommunfullmäktige i Nacka kommun, 2009-05-25, § 85). Reservatet 
ligger i sydvästra Boo. 
 För naturreservatet meddelar Nacka 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 
förbjudet att: 
1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar samt  

att skada vegetationen i övrigt genom att t.ex. gräva upp växter som  
ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. 

2. störa och skada djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller  
döda däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur eller groddjur. 

3. medföra okopplad hund annat än i hägnad hundrastgård. 
4. sätta upp skylt, affisch eller dylikt. 
5. cykla annat än på stig och anlagd väg. 
6. göra upp eld annat än i medhavd grill eller vid anlagd grillplats. 
7. framföra motorfordon, med undantag för motordrivna  

handikaphjälpmedel. 
8. ställa upp eller parkera husvagn. 
9. tälta. 
10. framföra båt eller bedriva annan för fågellivet störande verksamhet  

på Tollare träsk. 
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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 Nacka kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I NACKA KOMMUN 


