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Beslutade av kommunfullmäktige den 9 juni 2014, § 26 

 

Lissmadalens naturreservat - föreskrifter för 
naturreservatet  

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken fattat beslut om att avsätta fastigheterna Lissma 4:111 (del av), 
Lissma 4:113 (del av), Lissma 4:3, Lissma 4:77, Lissma 4:98 (del av), Lissma 
4:150 (del av), Lissma 4:218-236, Lissma 4:245 (del av), Lissma 4:375 (del 
av) och Lissma 4:381 (del av), Lissma 4:2 (del av), Lissma 4:84 (del av), 
Lissma 4:13 (del av), Lissma 4:379 (del av) och Lissma 4:391(del av) som 
naturreservat (Lissmadalens naturreservat). För naturreservatet har Huddinge 
kommun meddelat följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.  
 
Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det 
för allmänheten förbjudet att 
 
1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, 

gräva, hacka, spränga, måla eller liknande, 
 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva 
upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort 
vedlevande svampar, 

 
3. störa djurlivet (t.ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda 

däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur), 
 
4. fånga och insamla nationellt rödlistade ryggradslösa djur, 
 
5. medföra okopplad hund eller annat husdjur, 
 
6. göra upp eld på berghällar och klippor, 
 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig 

anordning, 
 
8. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar. 

 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för (gäller inte): 
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 de åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets 
skötsel och som anges i bifogad skötselplan, 

 de arbetsföretag som krävs för drift och underhåll eller 
framtida åtgärder/ombyggnader av vägar och 
anläggningar,  

 genomförande av detaljplaner och områden med 
områdesbestämmelser, 

 driften av Lissmasjöns sänkningsföretag ”Sänkning av 
Lissmasjön och torrläggning av mark till Lissma gård i 
Huddinge socken, Svartlösa härad, Stockholms län, 
upprättad åren 1916 och 1917”, 

 driften av vattenregleringsanläggningen vid Lissmasjöns 
utlopp ur naturvårdssynpunkt, 

 att fälla träd och buskar samt ta bort vindfällen utefter 
befintliga kraftledningsgator eller utgöra hinder mot 
utförandet av erforderligt underhåll och reinvestering av 
elnätet såsom att dra fram mark- eller luftledning inom 
befintliga ledningsrätter. Rätt att utföra erforderliga 
markarbeten vid drift och underhållsåtgärder, 

 jakten inom området avseende jakt eller eftersök med 
drivande hund och uttransport av älg med terrängskoter 
(snöskoter, fyrhjuling och liknande), 

 fiskerätter och upplåtelser av fiskerätter, 
 normal skötsel av åkermark, 
 för åtgärder inom tomt- eller gårdsplats, 
 undervisningsändamål och inventeringsverksamhet av 

områdets flora och fauna, 
 att anlägga en ny belyst och hårdgjord gång- och cykelväg 

längs Lissmavägen,  
 normal orienteringsverksamhet. Före tävling skall dock 

samråd ske med naturvårdsförvaltaren, 
 ny väganslutning mellan Tvärförbindelse Södertörn och 

Lissmavägen enligt kommunens översiktsplan (anges 
både i nu gällande ÖP och i förslag till ny översiktsplan, 
ÖP 2030). Detta förutsätter att den sträckning som ersätts 
fortsättningsvis endast ska fungera som bussgata, 
lokalgata samt för gång och cykel,  

 funktionen av väg 259 och en framtida vägutbyggnad av 
en tvärförbindelse Södertörn. 
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Föreskrifternas ikraftträdande 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
kungjorts av kommunen. Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart 
även om de överklagas, i enlighet med 7 kap. 30 § andra stycket 
miljöbalken. 
 
Beslutet 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. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Huddinge kommun. 
 
 


