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RESERVATSFÖRESKRIFTER NATURRESERVATET IGGELBO 

 

A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i 

rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

 

Inom naturreservatet är det förbjudet att: 

 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

utseende, karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, 

spränga, schakta, plöja, dämma, nydika, eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning, med undantag för: 

 

- brukande av befintlig åkermark,  

 

2. uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, mast, jakttorn, 

brygga eller annan anläggning eller anordning, 

 

3. dra fram ny mark, sjö- eller luftledning,  

 

4. framföra motordrivet fordon på land, med undantag för:  

 

- att forsla ut nedlagt vilt med motorfordon, 

 

 - lantbruksfordon som behövs för brukandet av befintlig åkermark, 

 

5. transportera olja, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen, 

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,  

 

9. avverka, röja, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på 

annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,  

 

10. sätta upp saltsten eller utfodra vilt, 
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11. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras, 

 

12.  bedriva vattenbruk för odling av djur eller växter, 

 

13. bedriva jakt med undantag för  

 

  - eftersöksjakt på redan påskjutet vilt, 

 

 Vid jakt ska stor hänsyn tas till det rörliga friluftslivets nyttjande av 

området. 

  

Området får ingå i av traktens jaktlag disponerad mark vid tilldelning 

av kvot för jakt på älg. 

 

14.  uppföra stängsel, staket eller liknande barriär, 

 

15.  upplåta mark, 

 

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att  

 

16.  dikesrensa, 

 

17.  uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur 

som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar, 

 

18.  upplåta eller använda mark för tävlings- eller övningsändamål, 

lägerverksamhet, naturturism eller liknande. Tillstånd kan endast ges 

förutsatt att verksamheten inte har en negativ effekt på reservatets 

bevarandevärden samt arter. 

 

19. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande. 

 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för 

ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst 

intrång 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla följande intrång, samt att 

följande anordningar utförs och åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt 

uppsättning av informationstavlor eller informationsskyltar som berör 

reservatet, 

 

2. anläggande och underhåll av stigar och leder, sittbänkar och bord, 

eldstäder, vedförråd och toaletter samt spänger, vindskydd och P-plats, 

 

3.  röjningar för underhåll av stigar, utkiksplatser, friluftsanordningar och 

parkering, 
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4.  röjningar och trädfällning som behövs för att bevara reservatets 

fornlämningar, 

 

5.  röjning, utglesning, frihuggning, trädfällning, ringbarkning, slåtter,  

 

6.  röjning av fågelskär, 

 

7.  tillfälliga upplag i samband med reservatets skötsel, 

 

8.  åtgärder för att främja biologisk mångfald, så som åtgärder mot mink 

för att gynna häckande sjöfåglar. 

 

9.  åtgärder till stöd för hotade eller sällsynta arter, 

 

10.  undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra 

naturförhållanden, 

 

11. mekanisk bekämpning av invasiva eller för området främmande 

växtarter, 

 

12.  skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och 

bevarandevärden. Vid behov får kommunen anlita utomstående jägare, 

 

13.  vid behov utöka befintlig besöksparkering, 

 

14.  framföra motordrivet fordon i samband med reservatets 

skötselåtgärder, 

 

15.  naturvårdsåtgärder som behövs för att tillgodose reservatets syfte, 

 

16. stödåtgärder för hotad eller missgynnad art, 

 

17.  kontrollerad etablering av hotade arter vars närvaro inte bedöms 

påverka reservatets bevarandevärden negativt, 

 

18.  uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur 

som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar. 

 

 

C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad 

allmänheten har att iaktta inom naturreservatet 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

 

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan, 
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2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar,  

 

3. insamla mossor, vedsvampar eller lavar, 

 

4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,  

 

5. medvetet störa djurlivet, 

 

6. elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats, 

med undantag för: 

 

- stormkök, förutsatt att det kan göras på ett eldsäkert sätt, 

 

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

 

8. på land framföra motordrivet fordon, 

 

9. cykla eller rida i hela reservatet,  

 

10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, husbil, släpvagn eller liknande 

med undantag för: 

 

- fordon som ställs på parkeringen i max 24 timmar i samband med 

besök till reservatet. 

 

11. flyga med drönare eller på störande sätt använda radio eller annan 

 ljudanläggning, 

 

12.  utan kommunens tillstånd snitsla spår eller uppföra tavla, skylt, affisch 

eller därmed jämförlig anordning. 

 

13.  tälta längre tid än 24 timmar på samma plats,  

 

14.  förtöja eller förankra båt på samma plats i mer än 24 timmar, 

 

15.  utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- 

eller övningsändamål, lägerverksamhet, naturturism eller motsvarande. 

Tillstånd kan endast ges förutsatt att verksamheten inte har en negativ 

effekt på reservatets bevarandevärden samt arter. 

 

Ovanstående föreskrifter under punkterna A och C ska inte utgöra hinder 

för:  

 

- förvaltaren att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B 

ovan, 
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- genomförande av undersökningar av flora och fauna som är av 

särskilt intresse och inte skadar bevarandevärdena. För sådana 

undersökningar krävs dock kommunens tillstånd och att resultatet 

rapporteras in till kommunen,  

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid 

tjänsteutövning vidta nödvändiga åtgärder i samband med 

bekämpning av brand (där risk för spridning föreligger), oljeutsläpp, 

kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan om 

åtgärder ska göras till kommunen före eller snarast efter 

genomförandet, 

 


