Föreskrifter för Naturreservat
För att trygga ändåmålet med naturreservatet förordnar kommunstyrelsen med stöd av 8-10§
natturvårdslagen samt 9§ naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla i
området:
A. Föreskrifter med stöd av 8§ NVL angående inskränkningar i markägares och anann
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet (Arrendator betraktas i
detta sammanshang tillhöra gruppen annan sakägare).
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. Uppföra helt ny byggnad eller anläggning med undantag av mindre byggnader eller mindre
anläggningar som kan prövas enligt reservatsföreskriften 12.
2. Asfaltera eller nyanlägga vägar och gångvägar. Dock får naturstig ordnas.
3. Anordna upplag annat än tillfällig för om rådets skötsel.
4. Bedriva täkt eller anann erksamhet som kan ändra områdets topografi, som att gräva,
spränga, schata, dika, tippa eller utfylla.
5. Avverka träd eller utföra skogliga åtgärder utöver vd som anges i till beslutet bifoga
skötsekplan. Se bilaga 3.
6. Använda kemiska bekämpningsmedel, skadliga kemikalier och konstgödsel.
7. Plantera in växtarter som är främmande för svenska natur med undantag fråd odling som
bedrins inom odlingsområdet.
8. Plantera in djurarter som är främmande för svensk natur
9. Inplantera fisk eller signalkräfta i sjön
10. Anordna hundrastområde.
Det är förbjudet att utan tillstånd från Kommunstyrelsen:
11. Dra fram nya luftledningar eller ledningar, kulvertar och tunnlar i mark.
12. Uppföra mindre byggnader eller mindre anläggningar som fordras för skötseln av
odlingslotterna.
Föreskriften ovan skall inte utgöra hinder mot att utföra de åtgärder som anges i skötselplanen
samt som är nödvändiga i samband med områdets skötsel.

Föreskriften utgör inte hinder mot underhåll/reparation/ombyggnad eller tillsyn av befintliga
luftledningar eller ledningar, kulvertar, tunnlar i mark och nätstationer samt
inflygningshjälpmedel för Bromma flygplats men åtgärderna skall göras i samråd med
naturvårdsförvaltaren.
Vidare utgör inte föreskrifterna hinder mot att utföra de åtgärder som framgår av detaljplanen,
Kyrksjölöten m.m. Dp 94138, som antagits 1996-01-22 av kommunfullmäktige. Planen vann
laga kraft den 19 juni 1996.
---------------------------------------------------------B. Föreskrifter med stöd av 9§ naturvårdslagen angående markägarens och andra
sakägares skyldighet att tåla visst intrång:
Markägaren, arrendator och andra innehavare av särskild rätt till marken förpliktas att tåla de
åtgärder som utföres i området enligt fastställd skötselplan, nämligen:
1. Utmärkning av naturreservatets gränser enligt SIS 03 15 22, uppsättning av
informationsskyltar vid entréer.
2. Röjningar, gallringar, slåtter, skötsel av gångsystem, parkeringsplatser och bryggor m.m.

