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 Utkom från trycket  

den 14 januari 2010  
 
Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet, 
Luleå kommun, samt föreskrifter för reservatet;      
  
utfärdad den 21 december 2009      
 
 
Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet, Luleå kommun, samt 
föreskrifter för reservatet; 
 
beslutade den 21 december 2009. 
(kf § 220/09) 
 
 
Luleå kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta fastigheterna 
Björkskatan 1:3 och 7:25, Hertsön S, 11:1 och 20:1 samt Björsbyn 18:756 som 
naturreservat. Reservatet består av stora delar av halvön Hertsölandet och området in till 
Ormberget, i direkt anslutning till Luleå tätort. 
 
För naturreservatet meddelar Luleå kommun följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom området. 
 
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att 
 
1. Skada mark eller vegetation, inklusive döda stående eller liggande träd och 

delar därav, eller i övrigt genom att t.ex. gräva upp eller plocka mossor, lavar 
och svampar, eller gräva upp örter, gräs, halvgräs och ormbunkar. 

2. Skada eller störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet 
uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt samt att fånga, flytta eller 
döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. 

3. Fånga eller insamla ryggradslösa djur. 
4. Elda, annat än i av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder. 
5. Medföra ej kopplad hund, katt eller annat sällskapsdjur under tiden 1 maj – 31 

juli. 
6. Beträda anlagda skidspår till fots. 
7. Framföra motordrivet fordon, inklusive terrängskoter i reservatets 

landområde. 
8. Framföra vattenskoter. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Undantag från ovanstående föreskrifter 
 
1. Bär- och matsvampplockning är tillåten i området. 
2. Fiske och jakt i enlighet med gällande lagstiftning är tillåtet i området. 
3. Lättare siktröjning vid älgjaktpass är tillåten. Röjning ska ske i samråd med 

förvaltaren av reservatet. 
4. Fordonstrafik är tillåten på vägar om inte annat framgår av skyltning. 

Undantaget gäller ej för terrängskoter. 
5. Motorfordon får köras i enlighet med de undantag som anges i 1 § 

terrängkörningsförordningen (2003:792), samt för skogsbrukets ändamål. 
6. Terrängskoter får köras på markerade leder, samt av fritidshusägare närmaste 

lämpliga väg mellan stranden och huset. 
 

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken 
ifråga om rätten att förfoga över mark- och vattenområde samt tåla visst intrång. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Luleå kommun. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter det att denna författning kommit ut 
från trycket i Norrbottens läns författningssamling 
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