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Spånga scoutkår 
 

 
 

Dnr Mbn 2019-254 NA 

Tillstånd enligt föreskrifterna för Görvälns naturreservat för scout
evenemang 24-26 maj 2019 

BESLUT 

l (4) 

Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att Spånga scoutkår får genomföra ett scout
evenemang (hajk) 24-26 maj 2019 i området kring Sandvik och Gåseborg inom Gör
välns naturreservat under fårutsättning att villkoren nedan uppfylls; 

l. Reservatsföreskrifterna för Görvälns naturreservat (bilaga l) ska följas. 
Alla deltagare ska få infotmation om att området är natun·eservat samt 
vilka reservatsföreskrifter som gäller. 

2. Stor hänsyn ska tas till övriga reservatsbesökare eftersom natuneservatet är 
avsatt till nytta för det rörliga friluftslivet. Avspänningar får reservatets 
besökare är inte tillåtet. 

3. Området ska lämnas i samma skick som före aktiviteten. Besiktning av 
eventuella markskador görs om reservatsförvaltaren begär detta. Arrangö
ren står får eventuella återställningskostnader vid lagning av markskador. 

4. Stor aktsamhet ska visas inom Gåseborgs fornlämningsområde. Alla fotn
lämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det betyder bland annat att 
det är förbjudet att gräva, flytta eller täcka över något inom fornlämnings
området. 

5. Stor hänsyn ska tas till betesdjuren i området. 
6. Stor hänsyn ska tas till förekommande vilt i området. 
7. Bilparkering ska ske på anvisade parkeringsplatser. Anangören ansvarar 

för nödvändiga trafiksäkerhetsåtgärder. 

Beslutet är fattat med stöd av föreskrift Cll får Görvälns natuneservat. 

BEDÖMNING 

Enligt reservatsföreskrift Cll är det fårbjudet att utan tillstånd från naturvårdsförval
taren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med 
fler deltagare än 200. Då evenemanget inoebär att 200-250 deltagare kommer att 
vistas i området behövs ett tillstånd enligt reservatsföreskriften ovan. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskydd 
Telefon växel: 08-580 285 00 
Fax: 08-580 17 4 15 

Besöksadress: Riddarplatsen 5 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLlA 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: WWIN.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 
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Anangemangel strider inte mot syftet med naturreservatet, utan bidrar istället till att 
området nyttjas under de naturgivna förutsättningarna. Det bedöms inte medföra 
permanent skada på naturvärden inom naturreservatet, varför tillstånd kan ges. 

Motivering 

Syftet med Görvälns naturreservat är att bevara ett stort tätmtsnära naturområde och 
kulturlandskap av mycket högt värde för allmänhetens friluftsliv, samt att skydda och 
vårda områdets vetenskapliga och kulturhistoriska värden. Stöne nya anläggningar 
för friluftslivet ska inte iordningställas, utan begränsas till rastplatser, gång
cykelvägar etc. De naturgivna förutsättningarna ska vara styrande för områdets ut
nyttjande. 

Som huvudregel gäller att tillstånd till verksamhet eller åtgärd endast skall ges om 
den som avser att utföra den visar att hen kommer att iaktta de krav som följer av 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt sådana begränsningar och försiktighetmått 
som i övrigt kan krävas för att syftet med naturreservatet ska uppnås. 

BAKGRUND 

scoutevenemang 

Spånga scoutkår har kontaktat kommunen eftersom de önskar genomföra ett scout
evenemang (hajk) 24-26 maj 2019 i området kring Sandvik och Gåseborg inom Gör
välns naturreservat. scoutstugorna i området kommer att användas i varierande grad, 
efter överenskommelse med respektive scoutkår. 200-250 deltagare inklusive funkt
ionärer kommer övernatta i tält, stugor och vindskydd i området. Olika aktiviteter 
kommer ske i området. Befintliga eldstäder kommer att användas. 

Information 

Arrangören ansvarar för nödvändiga brandsäkerhetsåtgärder vid grillplatser och mat
lagningsplatser. 

I Sandvikshagen och Hummelmorahagen (se kartbilaga) går betesdjur så dessa kan 
inte användas för aktiviteter som tältning. Betesdjuren får inte matas. Stor hänsyn ska 
tas till betesdjuren. För ytterligare frågor om betesdjuren hänvisas till djurägare 

 

I kartbilagan har ett gräsbevuxet område söder om Sandviksbäcken grönmarkerats. 
Där kan tält sättas upp. Observera att det finns boende på Sandviks gård, respektera 
därför hemfridszonen. Tältning på gräsmarknolTom Sandviksbäcken bör undvikas, 
alternativt avtalas med boende på Sandviks gård. 

Allemansrätten är knuten till den enskilda individen. Organisationer och företag har 
ingen kollektiv allemansrätt. Den som anangerar organiserade aktiviteter på annans 
mark har skyldighet att 

• skaffa nödvändig kunskap om allemansrätten. 
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• genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra 
besvär. 

• välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för skador och 
andra besvär. 

• inf01mera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer med den. 

Bilagor 
l . Reservatsföreskrifter 
2. Karta över området 

Enligt miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning, punkt 7.2.1 b. 

~r~ 
Cecilia Persson 
Ekolog 
08-580 245 38 

Kopia till: 
Miljö- och bygglovsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akt 
lärfålla fritid 
lärfålla fastighetsavdelning 
Görvälnlamrnet 

 
lärfålla Viltvårdare 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Naturvårdsverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Riksantikvarieämbetet 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni göra det till Länsstyrelsen i Stockholms län, 
men överklagandet ska ni skicka eller lämna till lärfålla kommun, Miljö- och bygg
lovsnämnden, 177 80 lärfålla, miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se. 

Tala om vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att det ska ändras. Underteckna 
överklagandet och uppge namn, postadress och gärna telefonnummer. 

Vi kontrollerar att överklagandet kommit in i tid, och vidarebefordrar det sedan till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska ha kommit in till oss senast tre 
veckor efter att ni fått detta beslut. 
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Bilaga 1 

Utdrag ur reservatsbeslut för Görvälns naturreservat 

C. Föreskrifter med stöd av l O § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga 
inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att: 

l. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

2. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 
skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar. 

3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, 
krä1- och groddjur). 

4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge 
tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt öv
ningsområde. 

5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser. 

6. tälta under längre tid än två dygn. 

7. rida armat än i anvisade områden. 

8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna 
vägar·. Naturvårdsförvaltaren kan utförda körtillstånd för övriga vägar då särskilda 
skäl föreligger. 

9. bruka störande motordriven anordning för lek eller spmi. 

Il. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta oriente
ringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200. 

12. landa på mark eller vatten med flygfarkost. 
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~JÄRFÄLLA 
Tältningsområde 

Sandvik 

Skala 

Datum 

Utskriven av 

Förvaltning 

Avdelning 

Teckenförklaring 

1:4500 

2018-05-18 

KAEKE 
BMF 

Park o gata 

o Grillplatser naturreservat 

N Beteshagar slängsel 




