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BESLUT: 1959-12-23
DNR: IIIÖ2-18-56 (2083)
LÄNSSTYRELSENS I KOPPARBERGS LÄN RESOLUTION i ärende rörande
fridlysning av naturminne; given Falun i landskansliet den 23
december 1959.
Naturminnets beskaffenhet och areal:
Ön Stackharen i sjön Hovran.
Kommun:
Hedemora landskommun.
Fastighet:
Brunna, Grådö och Rensbo skifteslag.
Sökande:
Föreningen Södra Dalarnas Naturvänner,
Avesta.
Ägare:
Delägare i ovannämnda skifteslag.
Förvaltare:
Styrelsen för föreningen Södra Dalarnas Naturvänner jämte Svenska Naturskyddsföreningens länsombud och jaktvårdschefen i Hedemora landskommun.
Fridlysningsföreskrifter:
Förbud att utan medgivande av förvaltaren beträda ön under
tiden 15 april-30 juni. Lämnas medgivande må endast användas
den väg, som finnes i rågången mellan skifteslagen. Vidare må
endast båtlänningen i samma vägs nordände användas under tid
då besöksförbud råder. Förbudet gäller icke för markägare,
som önskar tillse eller bruka sin egendom.
Byggnad må icke utan länsstyrelsens tillstånd uppföras på ön.
Förvaltaren må vidtaga de nyskapande åtgärder, som kunna anses erforderliga för att förbättra förutsättningarna för ett
rikt fågelliv å ön.
Skyltar med tillkännagivande om fridlysningen skola uppsättas
i erforderlig utsträckning.
Yttranden i ärendet har avgivits av Svenska Naturskyddsföreningen och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, varjämte
markägare lämnats tillfälle att inkomma med yttrande.
__________
Enär ön Stackharen på grund av sitt rika fågelliv får anses
vara av sådan betydelse för kännedomen om landets natur att
ön bör särskilt skyddas, beslutar länsstyrelsen jämlikt 6 §
naturskyddslagen den 21 november 1952 fridlysa ön såsom natur-

minne.
Tillika finner länsstyrelsen med stöd av samma lagrum skäligt
att för ifrågavarande naturminne fastställa ovan angivna särskilda föreskrifter rörande dess vård och förvaltning.
Talan mot förestående beslut må föras hos Konungen genom besvär, vilka skola antingen ingivas till Kungl. Jordbruksdepartementet eller ock på klagandens risk dit insändas.
Besvären skola vara inkomna till departementet senast inom
tre veckor eller, om menighet klagar, inom fem veckor från
det klaganden fått del av beslutet.
År och dag som ovan
På länsstyrelsens vägnar

Harry Carleholm

S. Rönnblad

