Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Föreskrifter om särskilda bestämmelser till skydd
för fågellivet vid Hulterstads sjömarker, Mörbylånga kommun, meddelade av Länsstyrelsen i
Kalmar län
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Länsstyrelsen har genom beslut 2005-06-13 med stöd av 7
kap 12 § miljöbalken meddelat att nedanstående
föreskrifter ska gälla till skydd för fågellivet inom det
område på fastigheterna Hulterstad 2:9, 2:24, 5:10 och
5:11 i Mörbylånga kommun, som är markerat på bifogad
karta.
Namnet på området: Hulterstads sjömarkers fågelskyddsområde.
Det är förbjudet att under perioden 1 april – 31 juli:
1. färdas eller uppehålla sig i området (med undantag för
markerade strövstigar),
2. inom området landa med båt eller annan farkost,
3. jaga eller medföra jaktredskap eller hund i området,
4. bortföra eller skada ägg eller bo,
5. störa djur genom fotografering eller liknande åtgärd.
Det är dessutom förbjudet att jaga sjöfågel (änder, gäss
och måsfåglar) annat än under tiden 15 september fram till
sista datum för jakt för respektive sjöfågelart.
Förbudet vid punkt 1 och 2 gäller inte markinnehavaren
eller hans anställda och inte heller arrendator i samband
med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten och
inte heller statliga eller kommunala tjänstemän i
tjänsteärende.
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Förbudet under 1 och 3 gäller inte i samband med
skyddsjakt på predator (t ex mink, kråka och rödräv) som
väsentligt stör fågellivet. Skyddsjakt får endast ske efter
samråd med Länsstyrelsen. I de fall jakträttsinnehavaren
inte har möjlighet att utföra nödvändig skyddsjakt har
Länsstyrelsen rätt att uppdra åt annan att utföra uppdraget.
Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från
samtliga förbud.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft
omedelbart, även om de överklagas.
Detta beslut kan överklagas hos Växjö Tingsrätt,
Miljödomstolen inom tre veckor från den dag denna
författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse sänds
till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.
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