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Resolution i ärende rörande bildande av naturreservat; given Linköpings slott i landskansliet den 28 juni 1968.
Benämning:

Bråvikens naturreservat.

Reservatsområden: De områden av nedannämnda fastigheter i Jonsbergs socken som
ingår i föreslaget Bråvikens naturreservat och som å en till ärendet hörande karta inramats
med heldragen bred begränsningslinje.
1. Delar av Lindö 1 och 1, Lindöja 1 och 1 samt Lindöja av Benö och Marö 2 tillhörande
hemmansägaren Gustaf Bergström.
2. Delar av Bråxviks Säteri omfattande Bråxvik 1 och 2 , Hälltorp Ransätter 1, Riddartorp 1,
Råcklösa 1, Rösätter 1, Skallegärde 1 och 2, Skogsberga 1, Isö 1, Isö av Kuggholmen och
Dalholmen 1, Stenskär 1, tillhörande kaptenen Lennart Taube von Block.
3. Delar av Lindöja 14 tillhörande fil.lic. Tom Pauli och fil.stud. Carl-Gösta Pauli.
4. Härjämte ingår det allmänna vattenområde som ligger inom ovannämnda heldragna breda
begränsningslinje å kartan.
Kommun:

Vikbolandet

Syfte:

Reservatets syfte är att säkerställa ett för kännedomen om landets
natur i hög grad representativt ytterskärgårdsområde, av synnerligt
värde från vetenskaplig naturvårdssynpunkt och därtill av stor vikt för
det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen.
Ägarna förplikas tåla erforderlig vegetationsröjning samt anordningar för utmärkande av
reservatsområdena.
Föreskrifter gällande ägare och nyttjanderättshavare.
Det är förbjudet
att uppföra ny eller ändra befintlig byggnad eller anläggning för att tillgodose ett
väsentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden eller anläggningen tidigare varit
använd; undantag må efter länsstyrelsens tillstånd göras för uppförande av erforderIiga
sanitära anordningar, ekonomibyggnad för yrkesfiske, skogs- eller jordbruk samt
anläggning för det rörliga friluftslivet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
att utan tillstånd av förvaltande myndighet utföra avverkning eller skogskultur
att anordna upplag annat än för skogsbrukets behov, utföra fyllning eller uppföra luftledning

att anlägga campingplats utan tillstånd av förvaltande myndighet
att ändra faunans sammansättning genom införande av nya arter
att inom på karta särskilt angivna områden med landstigningsförbud under tiden 1 april 10 juli beträda mark eller komma närmare strand än 50 meter. Förbudet gäller ej ägare och
arrendator av ifrågavarande mark- och vattenområden eller deras folk under yrkes
utövning eller då landstigning erfordras för markens brukande men gäller
fiskekortsinnehavare och fritidsfiskare
att inom område där landstigningaförbud gäller, under förbudsperioden framföra båt med
högre hastighet än 10 knop.
Föreskrifter gällande allmänheten.
Det är förbjudet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
att inom på karta särskilt angivna områden med landstigningsförbud under tiden 1 april 10 juli beträda mark eller komma närmare strand än 50 meter att inom område, där
landstigningsförbud gäller under förbudsperioden framföra båt med högre hastighet än
10 knop
att störa djurlivet, t.ex. genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller
motsvarande.
att släppa hund, katt eller andra husdjur fria inom området samt
att på störande sätt utnyttja, radiomottagare, grammofon, bandspelare eller dylikt.
Länsstyrelsen erinrar om de förbud, som allmänt gäller beträffande annans områden, varvid
här må nämnas förbuden
dels enligt naturvårdslagen att skräpa ned i naturen med plåt, glas, plast, papper, avfall eller
annat
dels enligt jaktlagen att olovligen jaga eller fånga fåglar samt taga ägg, ungar eller bon
dels ock enligt brottsbalken att olovligen från träd taga ris, grenar m.m.
Vård och förvaltningsföreskrifter.
Reservatsområdena skall förvaltas av ägarna i samråd med skogsvårdsstyrelsen i länet.
Vid skogsavverkning skall för landskapsbilden värdefulla träd bevaras samt
miljöförändrande skogskultur undvikas.
Där så befinnes erforderligt med hänsyn till landskapsbilden skall- utan kostrad för
markägaren - vegetationsröjning verkställas.
Reservatsområdena skall utmärkas genom skogsvårdsstyrelsen försorg enligt anvisningar
från statens naturvårdsverk.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen områdena som naturreservat med
ovan angivna föreskrifter.

I resolutionen må ändring sökas hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka skola vid äventyr av
talans förlust, ha inkommit till jordbruksdepartementet inom tre veckor - beträffande
menighet inom fem veckor - från det klaganden fått del av resolutionen.
Med stöd av 11 § naturvårdslagen meddelar länsstyrelsen, intill dess laga kraft ägande
beslut i ärendet föreligger, dock längst tre år från denna dag, förbud mot att inom områdena
utan länsstyrelsens tillstånd vidtaga åtgärd som strider mot här ovan intagna föreskrifter.
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