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Länsstyrelsen har genom tilläggsbeslut 2001-01-09 med
stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt
1991:641) beslutat om utökning av Horns Kungsgårds
naturreservat, Borgholms kommun, genom att införliva
fastigheterna Horn 1:13, 1:22 och 1:38, enligt bifogad
karta, till reservatet. Beslutet innebär att naturreservatet
Horns udde (beslutsdatum 1927-12-05, gammalt riksreg.
nr. 93, III R 19-65-66), beläget inom fastigheten Horn
1:38, upphävs och införlivas i Horns Kungsgårds
naturreservat.
Länsstyrelsen beslutar vidare att de föreskrifter samt vårdoch förvaltnings-bestämmelser som meddelats 1979-0219 med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 9 och 10
§§ naturvårdsförordningen för naturreservatet Horns
Kungsgård, skall kompletteras med ytterligare
föreskrifter.
Föreskrifterna enligt 8 § naturvårdslagen angående
inskränkning i markägares och annan sakägares
förfoganderätt över området skall kompletteras med
följande föreskrifter:
Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall
inom området gälla förbud att
15. anlägga hamn eller anordna uppläggningsplats för
farkoster,
16. uppföra mast, antenn eller liknande anordning,
17. anlägga fiskodling.
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Föreskrifterna enligt 10 § naturvårdslagen angående vad
allmänheten har att iaktta inom naturreservatet skall
kompletteras med följande föreskrifter:
Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall
inom området gälla förbud att
12. skada eller bortta döda träd, stubbar, bark eller ris;
13. bryta loss bitar från berggrunden,
14. skada fasta fornlämningar,
15. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande
anordning eller göra inskrift,
16. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
17 utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell
verksamhet.
Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med
länsstyrelsen.
De föreskrifter och vård- och förvaltningsbestämmelser
som meddelats för naturreservatet Horns Kungsgård med
stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt
9 och 10 §§ naturvårdsförordningen skall även gälla inom
de, i samband med detta beslut, införlivade fastigheterna.
Slutligen fastställer länsstyrelsen med stöd av 9 §
naturvårdsförordningen (1976: 484, ändrad 1991:1165)
skötselplan för Horns Kungsgårds naturreservat.
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet inom tre veckor från den dag denna
författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds
till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.
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