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Beslutade av kommunstyrelsen den 9 februari 1998 (dnr KS närex 97/736.653). 
 
Enligt anteckning i Länsstyrelsens i Stockholms läns författningssamling 01FS 1998:58 
15:5 utkom föreskrifterna från trycket den 21 april 1998 

 

Huddinge kommuns beslut om inrättande av 
naturreservatet Björksättrahalvön, Huddinge 
kommun, samt föreskrifter för området; 
 
Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har med stöd av 7 § 
naturvårdslagen (1964:822) beslutat avsätta fastigheten Björksättra 1:2 
som naturreservat (Kommunstyrelsen 1998-02-09, § 50). 
Naturreservatet ligger cirka 6 km söder om Huddinge centrum. 
 
Kommunstyrelsen har meddelat föreskrifter med stöd av 10 § 
naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det 
förbjudet att 
1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att 
borra, rista, hacka, spränga eller måla, 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 
och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp 
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande 
svampar, 
3. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda 
däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur, 
4. rida, 
5. tälta, förtöja eller ankra båt mer än två dygn i följd på samma plats, 
6. göra upp eld på berghällar och klippor, 
7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig 
anordning. 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 8 och 9 §§ 
naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och annan sakägares 
rätt att förfoga över fastighet inom reservat och deras skyldighet att tåla 
visst intrång. 
 
Huddinge kommun har fastställt skötselplan för naturreservatet. 
Beslutet med tillhörande karta finns hos Huddinge kommun. 
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Reservatsföreskrifterna skall träda i kraft tre veckor efter den dag denna 
författning utkommit från trycket i länets författningssamling. 
 


