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Föreskrifter för Alby naturreservat

Ordningsföreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kap. 30 §
miljöbalken.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för
allmänheten förbjudet att:
1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva,
måla eller liknande

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att
skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller
lavar eller ta bort vedlevande svampar.

3. störa djurlivet t. ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur
eller groddjur)

4. fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
6. elda annat än på anvisad plats.
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
8. använda ljudanläggning på störande sätt.
9. rida annat än på vägar eller stigar som är skyltade för detta ändamål.
annat än på körvägar och på markerade gång- och cykelvägar
10cykla
10.
.

11.framföra moped annat än på körvägar.
11.
12.att
12
. tälta eller på annat sätt bedriva camping i organiserad grupp, på annan plats än vad
naturvårdsförvaltaren anger. Tältning förbjuden på Rävnäset.

Föreskrifter om markägarens inskränkningar i rätten att nyttja fastigheten
med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det
förbjudet att:
1. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
2. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder annat än naturvårdsåtgärder som anges i
skötselplanen
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3. bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi som att gräva,
spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning

4. anordna upplag
5. uppföra mast
6. kalka, använda kemiska bekämpningsmedel eller gödselmedel
7. införa för området främmande växt- eller djurart
8. anlägga campingplats.
Utan kommunstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
1. Dra fram ledningar i luft, mark och vatten
2. anlägga väg eller motsvarande
3. uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning
4. uppföra stängsel eller andra hägnader än betesstängsel.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot:

● åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som
anges i skötselplan

● åtgärder för skötsel av vägar och ledningsgator
● normal skötsel av arrenderad tomt.
Föreskrifter med stod av 7 kap. 6§ miljöbalken om skyldighet att tåla visst
intrång för markägaren.
Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken
förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att
tillgodose syftet med reservatet.
1. Utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och övriga
upplysningar

2. naturvårdande skogsavverkning, röjning eller gallring enligt skötselplan. Avverkat virke
får tillgodogöras av förvaltaren i områdets skötsel

3. undersökningar av växt- eller djurlivet i reservatet enligt vad som anges i skötselplan
eller sanktioneras av kommunens ekolog.

4. mindre kompletteringar av informations- och friluftsverksamheterna i reservatet.
Åtgärderna får inte motverka naturvårdens syften för området.
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