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Gällande ordningsstadgan för Noux
nationalpark

Givet i Vanda den 7.8.2009

Ordningsstadgan för Noux nationalpark
Forststyrelsen har med stöd av 18 och 20 § i naturvårdslagen 1096/96 utfärdat denna
ordningsstadga som gäller besökare i Noux nationalpark som ligger i kommunerna
Vichtis och Kyrkslätt samt Esbo stad. Nationalparken inrättades genom lag (118/1994)
och om dess skydd, förvaltning och skötsel stadgas i en förordning (119/1994).
Ordningsstadgan består av bestämmelser som gäller besökare i området som har tagits ur
ovannämnda lag och förordning och som bygger på naturvårdslagen (1096/96), jaktlagen
(615/93), lagen om fiske (286/82), terrängtrafiklagen (1710/1995), räddningslagen
(468/2003), lagen om sammankomster (530/1999), ordningslagen (612/2003) samt
avfallslagen (1072/1993). I ordningsstadgan ingår även sådana bestämmelser som
Forststyrelsen, i egenskap av markägare och myndighet som förvaltar nationalparken, är
berättigad och skyldig att utfärda.
Bestämmelserna i ordningsstadgan följer principerna som presenteras i skötsel- och
nyttjandeplanen för Noux nationalpark som fastställdes av miljöministeriet den 5.9.2006.
Nationalparksområdet består av de mark- och vattenområden ägda av staten som ligger
inom den till lagen om Noux nationalpark bifogade kartan samt de områden som senare
införlivats i nationalparken. Denna ordningsstadga gäller även områden som eventuellt
kommer att införlivas i nationalparken efter att denna ordningsstadga har fastställts.
Syftet med inrättandet av Noux nationalpark
Noux nationalpark inrättades för att skydda den nyländska ödemarken med sjöar,
bergsskogar, lundar, myrar, bäckar och klippsprång samt för utfärder, undervisning och
forskning (lagen om Noux nationalpark 1 §).
1. Allmänna bestämmelser
(Naturvårdslagen 13 och 18 §, förordningen om Noux nationalpark 1 §, terrängtrafiklagen 4 §,
jaktlagen kap. 2 och 8, avfallslagen 19 §, lagen om fiske 5 §, ordningslagen 3 §)

Inom nationalparken är det förbjudet att:
1) döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller
samla ryggradslösa djur,
2) ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem,
3) ta marksubstanser eller på annat sätt skada markgrunden eller berggrunden,

4) skräpa ned naturen, störa andra besökare eller skada konstruktioner, fornlämningar
eller ruiner,
5) låta hundar och andra husdjur gå fria,
6) vidta andra åtgärder som inverkar ogynnsamt på naturförhållandena i området,
landskapet eller djur- och växtarternas fortbestånd.

2. Rörelsebegränsningar, tältning och uppgörande av eld
(Naturvårdslagen 18 §, räddningslagen 24 §, förordningen om Noux nationalpark 2 §, lagen om
fiske 5 §)
Inom nationalparken är det tillåtet att:
1) röra sig till fots, åka skidor, ro eller paddla;
2) cykla endast på särskilt anvisade vägar och leder;
3) rida endast på särskilt anvisade vägar och leder;
4) köra med motordrivna fordon endast på vägar som är öppna för trafik, samt parkera
endast på med trafikmärken angivna parkeringsplatser;
5) klättra på klippor endast på särskilt anvisade platser;
6) tillfälligt slå läger endast på särskilt angivna tältplatser, samt på de reserverbara
tältplatserna och på gårdarna till hyresstugor för dem som reserverat sådana;
7) göra upp öppen eld endast på anvisade platser. Stormkök får användas även på andra
platser. Uppgörande av öppen eld får endast ske med för ändamålet reserverad och till
platsen förd ved. Under skogsbrandsvarning är det helt förbjudet att göra upp öppen
eld.
8) Under perioden 1.4–15.7 är det förbjudet att röra sig i den del av Grundträsk som
ingår i nationalparken, i viken i norra delen av Vällskog Långträsk eller på ön Isosaari
i Rojärv (kartbilaga) för att trygga häckningsron för vattenfåglar.
3. Svamp- och bärplockning samt fiske

(förordningen om Noux nationalpark 1–3 §)
Inom nationalparksområdet
1) är det tillåtet att plocka bär och matsvampar;
2) metning, pimpelfisk och kastfiske är tillåtet i nationalparkens sjöar och träsk enligt
lagen om fiske;
3) råder förbud på övrigt fiske och kräftfiske.
4. Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen
(förordningen om Noux nationalpark 3 §, lagen om sammankomster 13 §, naturvårdslagen 15 §)

Med tillstånd av Forststyrelsen är det inom nationalparksområdet tillåtet att:
1) för forskning, annat vetenskapligt ändamål eller för undervisning i ringa grad fånga
djur och samla växter eller andra naturföremål.
2) bedriva turistverksamhet, arrangera allmänna evenemang eller tävlingar i terrängen,
transportera rörelsehindrade personer eller utföra annan jämförbar verksamhet,
3) hämta villebråd som fallit inom naturparksområdet,

4) förvara båtar på för ändamålet avsedda platser.

5.

Övriga bestämmelser
Den myndighet som övervakar naturskyddet och nationalparkens övervakare har rätt att
omhändertaga jakt- och samlarredskap eller andra redskap som använts eller är
uppenbarligen avsedda att användas i strid mot de bestämmelser eller föreskrifter som
gäller i området. Samma rätt gäller även omhändertagande av i nationalparken olovligen
fångade djur, olovligen tagna växter och allt sådant som är förbjudet att ta eller använda i
nationalparken (lagen om Noux nationalpark 3 §, naturvårdslagen 60 §).
Begränsningar i att röra sig, göra upp eld, slå läger och använda terrängfordon gäller inte
personer som har i uppgift att övervaka eller sköta nationalparken, eller poliser,
räddningspersonal och brandmän eller motsvarande myndigheter som rör sig i
nationalparken på tjänsteuppdrag samt personal som vidtar nödvändiga
djurskyddsåtgärder (naturvårdslagen 14 §).
Bestämmelserna i förordningen om nationalparken och i denna ordningsstadga, enligt
vilka vissa åtgärder tillåts i naturreservatet, medför inte för någon större rättigheter än han
annars åtnjuter (förordningen om Noux nationalpark 5 §).

6. Ändringssökande
Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom
30 dagar från beslutets tillkännagivande. Noggrannare anvisningar för ändringssökande
återfinns i den bifogade besvärsanvisningen.
7. Delgivning
Detta beslut delges genom offentlig delgivning. Beslutet finns till påseende fram till den
18.9.2009 på Forststyrelsens centralenhet, Fernissagatan 4, 01300 Vanda samt på
Forststyrelsens webbplats www.metsa.fi > Eräasiat ja retkeily/Luvat ja
päätökset/Uusimmat järjestyssäännöt. Om dokumentets framläggande meddelas i
Officiella tidningen den 12.8.2009 samt i dagstidningen Helsingin Sanomat.
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