
Reservatsföreskrifter Dalby fälad – Klockarelyckan 
Antagna per kommunfullmäktiges beslut § 23, 2023-02-02

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom flaggstång, mast, antenn,
vindkraftverk, luft- eller markledning,

2. bedriva täkt, gräva, schakta, dika, utfylla eller på annat sätt skada fast
naturföremål, ytbildning eller grässvålen,

3. plöja, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt vidta åtgärder som påverkar
ytförhållanden eller hydrologi,

4. omföra betesmark till åker,
5. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller

jordförbättringsmedel,
6. stödutfodra djuren förutom under högst 10 dagar i samband med vårens

betessläpp respektive höstens installning,
7. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurart,
8. jaga utöver skyddsjakt,
9. anlägga väg,
10. sätta ut bikupor.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång.
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet.

1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet,
2. naturvårdande åtgärder såsom skötsel av mark, vatten och anläggningar

innefattande t.ex. plantering av träd och buskar, betesdrift och stängsling, slåtter,
träd- och skogsvård och naturvårdsbränning,

3. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, främmande eller invasiva
arter,

4. utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade rödlistade eller andra
skyddsvärda arter,



 
 
 
 
 
 

5. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 
tillgänglighet, 

6. miljöövervakning samt uppföljning av områdets bevarandemål och skötsel. 
 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
visats samt ordningen i övrigt inom naturreservatet 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur, 
2. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar eller 

vegetation i övrigt samt avlägsna eller föra bort död ved från området, 
3. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka 

beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna, 

4. köra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller 
parkeringsplats, 

5. cykla, 
6. rida, förutom på anvisade ridstigar, 
7. medföra hund eller annat husdjur som inte hålls i max två meter långt koppel, 
8. placera eller sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning, 
9. göra upp öppen eld eller använda engångsgrill, sprit-eller gasolkök eller liknande 

utrustning annat än på särskilt anvisad plats, 
10. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,  
11. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,  
12. på ett störande eller högljutt sätt använda ljudanläggningar, musikinstrument eller 

motsvarande, 
13. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall eller skräp, 
14. starta eller landa med luftfartyg, exempelvis drönare eller annat fjärrmanövrerat 

obemannat luftfartyg inom reservatet. 

Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens tillstånd att:  
1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte 
enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att 
fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att 
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna, 

2. anordna tävlingar, lägerverksamhet eller liknande arrangemang, 
3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål. 
 
 



 
 
 
 
 

Undantag från föreskrifter 
Ovanstående föreskrifter under A och C gäller inte allmänna vägar och skall inte utgöra 
hinder för: 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de 
åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel eller för förvaltarens tillsyn av 
området enligt vad som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

• tillsyn och åtgärder i samband med VA Syds och Trafikverkets anläggningar, 

• drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och 
anläggningar tillhörande kommunen, VA Syd, el-, energi- och/eller teledistributör. 
Inför utförande av arbete ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden. 
Vid akuta underhållsåtgärder kan naturreservatets förvaltare informeras om 
åtgärden sedan arbetet inletts, dock senast inom tre arbetsdagar.  

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken. Inför 
utförande av arbetet ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden, 

• åtgärder på naturvårdsförvaltarens initiativ såsom grävning, schaktning och utfyllnad 
för omdragning eller nyläggning av ledningar för omledning av spill- och dagvatten 
från kringliggande fastigheter, 

• uppförande och underhåll av anläggningar för exempelvis el och vatten, 
parkeringsplatser, byggnader och liknande som behövs för betesdriften och övrig 
naturvård, pedagogik och rekreation, 

• åtgärder i samband med miljöövervakning i kommunal eller statlig regi. 
 

• Förbud mot jakt förutom skyddsjakt (A8) gäller ej inom fastigheten Dalby 82:1. 
 

Dispens från reservatsbestämmelser kan, om det finns särskilda skäl, lämnas av Lunds 
kommun enligt 7 kap 7 § miljöbalken. Dispensärenden hanteras av miljönämnden. 
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