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1 Inledning
1:1. Bakgrund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet för
kommunala naturreservat i Tyresö kommun, där Alby naturreservat ingår.

1:2. Syfte
Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och
bestämmelser i naturreservatet. Det ingår även att kontrollera att tillstånd och
dispenser som beviljats av förbundet följs.

2. Metod
Tillsynen utgår från besök i fält med checklista. Det utfördes två besök under
2015, ett under våren (2015-04-13) och ett under hösten (2015-09-23). Vid
det första besöket deltog representanter från Tyresö kommun.

3. Resultat
Vid grillplatserna förekommer det åverkan på naturen när veden tar slut.
Kommunen försöker förebygga detta genom att alltid se till att det finns ved
att elda med.
Okopplade hundar är ett problem. När det upptäcks meddelas hundägarna.
Eldning på annat än anvisad plats förekommer, men i mindre utsträckning.
Dumpning förekommer på parkeringsplatser. Kommunen försöker hålla
efter när det uppstår.
Klotter och annan skadegörelse förekommer på byggnader och andra
anläggningar, främst vid Alby friluftsgård. Kommunen försöker hålla efter.
Otillåten affischering förekommer. Kommunen tar regelbundet ner allt som
inte är information från kommunen.
Otillåten ridning förekommer. Detta kan eventuellt lösas genom att
iordningställa en separat ridslinga. Vid skolaktiviteter är det problem med
mopeder i reservatet. Kommunen har kontaktat rektorer i berörda skolor
angående detta. Det förekommer även körning av cross på gräsytor och i

motionsspåret.
Otillåten tältning/camping förekommer enstaka sommarhelger, men är inget
större problem.
Det finns ett större upplag av sand, grus etc. på parkeringsplatsen vid
huvudentrén, fig. 1. Detta ger ett ovårdat intryck samt tar parkeringsplatser i
anspråk. Upplaget bör bortskaffas snarast.

Fig. 1 Upplag vid huvudentréns parkering.
I hästhagarna hos Fårdala ridskola är det hårt tryck. Hagarna är
söndertrampade. Vid det senare tillsynsbesöket höll hagarna på att åtgärdas.

4. Slutsatser
Naturreservatet är i allmänhet i bra skick. Efterlevnaden av föreskrifter och
bestämmelser bedöms som god.

4:1 Uppföljning
Lämpligt intervall för tillsynsbesök är vart 5:e år.

