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Föreskrifter för naturreservatet Moraåns dalgång i Järna inom
Södertälje kommun

Miljönämnden i Södertälje kommun har, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, den 3
september 2013 beslutat om att bilda naturreservatet Moraåns dalgång i Järna samt
meddelat föreskrifter inom detta reservat. Reservatet omfattar delar av fastigheterna:
Ene 4:62, Tavesta 1:248, Ene 14:1, Övereneby 1:6, Bankesta 2:3, Bankesta 1:3 samt
Bankesta S:4.
För naturreservatet meddelar miljönämnden följande ordningsföreskrifter med stöd av
7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att rätta sig efter inom reservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten
förbjudet att inom naturreservatet:

1.

framföra motordrivet fordon annat än på väg,

2.

ställa upp husvagn,

3.

medföra okopplad hund eller annat husdjur utom i område 3 enligt skötselplanen, åker,

4.

göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,

5.

fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
eller förstörs,

6.

plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar och grenar,

7.

fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,

8.

göra upp eld annat än på anvisade platser

9.

fiska

_____________
Miljönämnden har den 3 september 2013, § 102, antagit dessa föreskrifter.

Beslutet om naturreservatet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet
och att tåla visst intrång. Det fullständiga beslutet med skötselplan och föreskrifter finns
tillgängligt hos Södertälje kommun, Miljökontoret, Campusgatan 26, 151 89 Södertälje.
Vidare finns beslutet med tillhörande skötselplan och kartor på kommunens webbplats
under sidorna om ”naturvård” www.sodertalje.se
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då beslutet publicerats i kommunens
författningssamling på kommunens webbplats under sidorna om ”politik och påverkan”
www.sodertalje.se
Ordningsföreskrifterna gäller, i enlighet med 7 kap. 30 § miljöbalken, omedelbart även
om de överklagas.

