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Upplands-Bro kommun

01FS 2012:65
Upplands-Bro kommuns beslut
om bildande av Lejondals naturreservat, Upp-
lands-Bro kommun, samt föreskrifter för natur-
reservatet;

Utkom från trycket
den 5 oktober 2012

beslutat den 14 juni 2012
(dnr 2011-000083).

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har med stöd av 7 
kap. 4 § miljöbalken beslutat att avsätta fastigheterna Hällkana 1:1, Le-
jondal 2:2, Svarvviken 1:1 och 1:2, Lilla Tingsviken 1:1, Stora Tings-
viken 1:1, Tång 2:3 och 2:4, Sveden 1:1 och 1:2 samt del av Bro Hä-
radsallmänning 1:1 som naturreservat (kommunfullmäktiges beslut 
2012-06-14, § 49).

För naturreservatet meddelar Upplands-Bro kommun följande ord-
ningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fär-
das och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reserva-
tet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det 
förbjudet att:
1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
2. parkera annat än på anvisad plats,
3. övernatta i husvagn eller husbil,
4. elda annat än på anvisade plats,
5. rida,
6. ta med hund som inte är kopplad,
7. ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 

maj t.o.m. den 30 september,
8. inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt 

och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två 
dygn i följd på samma plats,

9. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
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10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 
och buskar eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och 
liljekonvalj,

11. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada 
berg, jord eller sten,

12. utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande,
13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, trä-

ningar eller liknande för fler än 100 deltagare.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för
- reservatets nyttjande och skötsel enligt fastställd skötselplan,
- nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,
- jakt med löshund,
- röjning av siktgator i anslutning till jakttorn,
- uttransport av klövvilt med älgdragare eller fyrhjuling,
- ridning på anvisad väg/stig i samband med förflyttning av hästar till 

och från betena
- normalt nyttjande och skötsel av tomtplats,
- åtgärder för drift och underhåll av befintliga luftledningar, som t.ex. 

röjning, avverkning av farliga träd etc. Kommunen ska dock under-
rättas om planerade åtgärder i god tid innan de utförs,

- inventeringar som utförs på uppdrag av kommunen och som syftar 
till att öka kunskapen om natur- och kulturvärden i reservatet.

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 Upplands-Bro kommun.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE I UPPLANDS-BRO KOMMUN


