Utdrag ur Solna kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 om naturreservat,
gäller från 2005-02-15

Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat i Solna
Reservatet har delats in i tre zoner med olika föreskrifter för
markägare/nyttjanderättshavare (se karta B, sid 20).

A Föreskrifter för markägare/nyttjanderättshavare
Föreskrifter med stöd av 7 kapitlet 5 § i miljöbalken, om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.
Gemensamma bestämmelser för zon I, II och III
Föreskrifterna för zon I, II och III utgör inte något hinder för normal drift, skötsel
och underhåll av järnvägen, Uppsalavägen, tunnelbanan, kraftledningar, VAledningar och övriga befintliga anläggningar.
Föreskrifterna utgör inte heller något hinder för att utföra de åtgärder som anges i
fastställd skötselplan. Exempel på sådana åtgärder är att anlägga våtmark vid
Igelbäcken, att anlägga ekologiska passager under eller över järnvägen och
Uppsalavägen, eller de provisoriska lösningar som kan krävas under
ombyggnadstiden eller att uppföra bullerskydd utmed järnvägen och Uppsalavägen.
Vidare utgör föreskrifterna inget hinder för att utföra en breddning av Uppsalavägen,
eller utföra åtgärder för att förbättra reningen av trafikdagvattnet. Dessa projekt
prövas på annat sätt. Stor hänsyn bör dock tas till Igelbäckens vattenkvalitet och till
natur- och kulturvärden i naturreservatet.
Zon I
Tillstånd och dispenser från föreskrifterna inom zon I prövas av miljönämnden.
Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i lagar och författningar, är det
inom zon I (Västerjärva, Sörentorp) förbjudet att:
AI:1

Bedriva täkt, husbehovstäkt, gräva, dika, täckdika, schakta, tippa, eller
utföra andra åtgärder som ändrar markytans form, markens
dräneringsförhållanden, eller som kan leda till grumling av Igelbäckens
vatten.

AI:2

Dämma i Igelbäcken eller anlägga vandringshinder för vattenlevande
organismer.

AI:3

Använda kemiska bekämpningsmedel.

AI:4

Lagra kemikalier, petroleumprodukter, växtnäringsämnen eller liknande
inom 30 meter från Igelbäcken eller dess tillflöden (diken som leder till
Igelbäcken).

AI:5

Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av
området.

AI:6

Uppföra ny byggnad eller anläggning (campingplats, tältplats,
uppställningsplats för husvagnar, golfbana, koloniområde, idrottsplats
eller liknande). Tillstånd kan ges för byggnad eller anläggning som
behövs för det rörliga friluftslivet (t.ex. entrébyggnad, toaletter) eller för

skötseln av området. Inom område 104 (karta D, sid 22) kan även
tillstånd ges för en paddok för ridning, en gräsyta för golf, eller annan
liten anläggning som inte motverkar reservatets syfte.
AI:7

Slutavverka skog eller utföra andra skogsbruksåtgärder, annat än i
enlighet med fastställd skötselplan.

AI:8

Plantera energiskog eller skogsplantera den öppna marken.

AI:9

Inplantera arter som är främmande för området (exempelvis signalkräfta).

AI:10 Fiska i Igelbäcken. Kommunen kan ge tillstånd när det gäller
fiskevårdande åtgärder och vetenskapliga undersökningar eller insamling
av djurarter i undervisningssyfte. Signalkräfta får fångas och ska inte
återföras till bäcken.
AI:11 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 (miljönämnden) är det förbjudet att:
AI:12 Avverka träd eller buskar inom 10 meter från Igelbäcken.
AI:13 Utföra tillbyggnad.
AI:14 Anlägga körbar väg eller parkeringsplats.
AI:15 Anlägga gångväg, cykelväg eller ridstig.
AI:16 Uppföra stängsel, annat än för betesdjur. Stängselgenomgångar ska
anordnas vid stängsling för betesdrift.
AI:17 Dra fram luftledning eller markförlagd ledning/kabel.
AI:18 Uppföra radiomast, mobilmast eller liknande.
Föreskrifterna för zon I utgör inte något hinder för att tunnelförlägga de
kraftledningar som går genom reservatet. Sådana projekt prövas på annat sätt. Stor
hänsyn bör dock tas till Igelbäckens vattenkvalitet och till natur- och kulturvärden i
naturreservatet.
Vidare utgör föreskrifterna inget hinder för att uppföra ny byggnad för polisiärt
ändamål av riksintresse i Sörentorp, öster om Järvavägen i omedelbar anslutning till
annan sådan verksamhet. Vid ett eventuellt uppförande av sådan byggnad bör dock
hänsyn tas till Igelbäckens vattenkvalitet och -kvantitet samt till de natur- och
kulturvärden som finns i denna del av naturreservatet. (Bestämmelserna i
miljöbalken (MB 4 kap, 7 §) om nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-BrunnsvikenDjurgården gäller givetvis också.)
Zon II
Tillstånd och dispenser från föreskrifterna inom zon II prövas av kultur- och
fritidsnämnden.
Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i lagar och författningar, är det
inom zon II (Överjärva Gård, Dammtorp) förbjudet att:
AII:1 Bedriva täkt.
AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av
området.

AII:3 Anlägga campingplats, tältplats eller uppställningsplats för husvagnar
eller annan stor anläggning. Tillstånd kan ges för vissa anläggningar i
enlighet med AII:8.
AII:4 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 (kultur- och fritidsnämnden) är det förbjudet att:
AII:5 Uppföra ny byggnad, bygga om eller till byggnad, t.ex. uppföra veranda.
AII:6 Riva byggnad.
AII:7 Byta fönster, fasad- eller takmaterial, eller omfärga byggnad.
AII:8 Uppföra anläggning.
AII:9 Utföra trädfällning eller uppföra stängsel.
AII:10 Utföra markarbeten, så som att schakta, gräva eller tippa. Denna
föreskrift utgör inget hinder för odlings- eller trädgårdsarbete.
AII:11 Plantera energiskog.
AII:12 Anlägga körbar väg eller parkeringsplats.
AII:13 Anlägga gångväg, cykelväg eller ridstig.
AII:14 Dra fram luftledning eller markförlagd ledning/kabel.
AII:15 Uppföra radiomast, mobilmast eller liknande.
Tillstånd kan efter prövning av kultur- och fritidsnämnden ges för återuppförande av
byggnad eller del av byggnad som tidigare utgjort en del av Överjärva gårds eller
Dammtorps kulturmiljö, uppförande av byggnad eller anläggning som har
anknytning till reservatets syfte, anläggning eller byggnad för det rörliga
friluftslivet, anläggning för lek eller annan anläggning som har anknytning till
reservatets syfte, eller inom område 144, 145 och 146 (karta D, sid 22) uppföra
anläggning för golf eller motion.
Zon III
Tillstånd och dispenser från föreskrifterna inom zon III prövas av miljönämnden.
Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i lagar och författningar, är det
inom zon III (Ulriksdals slottspark) förbjudet att:
AIII:1 Uppföra ny byggnad.
AIII:2 Inplantera arter som är främmande för området (exempelvis signalkräfta).
AIII:3 Fiska i Igelbäcken eller vid Igelbäckens utlopp i Edsviken. Kommunen
kan ge tillstånd när det gäller fiskevårdande åtgärder och vetenskapliga
undersökningar eller insamling av djurarter i undervisningssyfte.
Signalkräfta får fångas och ska inte återföras till bäcken.
Utan tillstånd från kommunen (miljönämnden) är det förbjudet att:
AIII:4 Utföra markarbeten, så som att schakta, maskingräva eller tippa.

B Skyldighet för markägare och annan sakägare att tåla visst
intrång
Föreskrifter med stöd av 7 kapitlet 6 § i miljöbalken om skyldighet för markägare
och annan sakägare att tåla visst intrång.
B1

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 fastställd skötselplan för naturreservatet.
Exempel på sådana åtgärder är: utmärkning av naturreservatets gräns,
uppsättning av informationsskyltar, utmärkning av leder och stigar, slåtter,
bete, stängsel för beteshagar, skogliga skötselåtgärder, gångvägar, mindre
anläggningar för friluftslivet, våtmarksrestaurering och åtgärder för
restaurering av Igelbäcken. Inom zon III ska Ståthållarämbetets
godkännande först inhämtas.

C Föreskrifter för allmänheten
Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kapitlet 30 § i miljöbalken om vad allmänheten
har att iaktta inom reservatet. Utöver vad som gäller enligt föreskrifter och förbud i
lagar och författningar, är det förbjudet att:
C1

Förstöra eller skada berg, jord eller sten, genom att gräva, borra, hacka,
rista, spränga, måla eller liknande.

C2

Elda, annat än på anvisad, iordninggjord plats.

C3

Rida eller framföra häst annat än på markerade ridstigar eller områden och
bilvägar.

C4

Cykla annat än på markerade cykelvägar, cykelstigar och vägar.

C5

Sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar,
orienteringsskärmar och tipsfrågor tillfälligt sättas upp, utom i Ulriksdals
slottspark, om de avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang.

C6

Framföra eller parkera motorfordon annat än på bilvägar eller
parkeringsplatser.

C7

Bruka störande motordriven anordning för lek eller sport, eller på ett
störande sätt använda musikanläggning eller annan ljudalstrande
anordning.

C8

Medföra hund som inte är kopplad, utom inom hundrast/hundträningsområden.

C9

Tälta, campa, ställa upp husvagn eller liknande inom Ulriksdals slottspark,
eller mer än två dygn i följd inom övriga delen av reservatet.

C10 Fiska i Igelbäcken eller vid Igelbäckens utlopp i Edsviken.
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