
 

Reservatsföreskrifter Igelbäcken 
 

För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige 
med stöd av 7 kap skydd av naturområden, 5–6 och 30 §§ miljöbalken att 
nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla 
för reservatsområdet. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § Miljöbalken angående inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det 
förbjudet att: 

A1   bedriva täkt, husbehovstäkt eller annan verksamhet som kan ändra 
områdets topografi eller dess yt- eller dräneringsförhållanden genom att 
gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller liknande.  

A2  slutavverka skog eller avverka på annat sätt än vad som framgår av 
fastställd skötselplan.  

A3  skogsplantera den öppna marken.  

A4  använda konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.  

A5  lagra kemikalier, petroleumprodukter, växtnäringsämnen eller liknande 
inom en skyddszon, 30 m, närmast Igelbäcken och dess tillflöden.  

A6  plöja eller sprida gödsel inom en skyddszon, 30 m, närmast Igelbäcken 
och dess tillflöden.  

A7  anordna upplag annat än för områdets skötsel.  

A8  täckdika marken.  

A9  uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag av stängsel för 
betesdjur och tomtmark. Stängsling ska anordnas så att allmänhetens 
tillträde till området inte hindras. 

A10 bedriva verksamheter som leder till förorening eller grumling av 
Igelbäckens vatten eller minskar tillrinningen till Igelbäcken. 
Föreskrifter ska dock inte utgöra hinder för att utföra sådana åtgärder 
som syftar till att förbättra Igelbäckens vattenkvalitet och vattenbiotop 
(t.ex. bortledande av förorenat trafikdagvatten). 

A11  inplantera för området främmande arter, med undantag för odling som 
bedrivs inom odlingsområden (trädgårdar, odlingslotter/kolonilotter och 
odlingsmark). 

A12  fiska i Igelbäcken. Kommunen kan ge tillstånd när det gäller 
fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar. 



 

A13  bedriva jakt annat än på skadade djur. Kommunen kan ge tillstånd att 
bedriva jakt på arter som hotar ändamålet med reservatet. 

Utan tillstånd från kommunen är det förbjudet att: 

A14  utföra om-eller tillbyggnad eller väsentligt ändra byggnads användnings-
sätt, utseende och karaktär. 

A15  uppföra helt ny byggnad eller anläggning. Byggnader/ anläggningar ska 
ha anknytning till ändamålet med reservatet. 

A16  anlägga körbar väg, gång-cykel väg eller parkeringsplats. 

A17  dra fram mark-, luftledning eller jordkabel. 

A18  uppföra radiomast eller liknande. 

Föreskrifterna enligt ovan ska inte hindra att de åtgärder som behövs för att 
tillgodose ändamålet med reservatet och som är angivna i fastställd skötsel-
plan utförs, eller mot att mindre arbetsföretag utförs, som krävs för den 
normala skötseln av områdets byggnader och anläggningar. Föreskrifterna 
utgör inte hinder mot underhåll av befintligt ledningsnät eller luftkablar och 
vägar.  

Dispens från föreskrifterna Al–A13 krävs ej för åtgärder som kan få tillstånd 
enligt A14–A18. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6§ Miljöbalken angående markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 

För att trygga ändamålet med reservatsområdet förpliktas markägare, 
arrendatorer och andra innehavare av särskild rätt till marken tåla att de 
åtgärder vidtas, som framgår av till detta beslut fogad och fastställd 
skötselplan. Exempel på sådana åtgärder är:  

utmärkning av naturreservatets gräns, uppsättning av informationsskyltar och 
skötsel av kulturmarken (bete, slåtter etc.), våtmarksåtgärder, skogliga 
skötselåtgärder, gångvägar, mindre anläggningar för friluftslivet, skydd av 
gamla grova träd från ringbarkning och skador, stängsling, skydd/ vård av 
fornlämningar och åtgärder för restaurering av Igelbäcken. 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap 30§ Miljöbalken om vad allmänheten har att 
iaktta inom naturreservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det 
förbjudet att: 

C1  förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att 
gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.  

C2  elda annat än på anvisad och iordninggjord plats.  

C3  rida eller framföra häst på markerade motionsspår eller att orsaka 
markskador vid ridning.  



 

C4  cykla på markerade motionsspår eller att orsaka markskador vid cykling.  

C5  sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar, orienterings-
skärmar och tipsfrågor tillfälligt sättas upp, om de avlägsnas omedelbart 
efter avslutat arrangemang.  

C6  framföra eller parkera motorfordon annat än på anvisade vägar eller 
parkeringsplatser.  

C7  bruka störande motordriven anordning för lek eller sport, eller på ett 
störande sätt använda musikanläggningar eller annan ljudalstrande 
anordning. 
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