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Länsstyrelsen i Södermanlands län föreskrifter enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken om bildande av Nynäs naturreservat i Nyköping och 
Trosa kommuner; 
 
Beslutat den 5 oktober 2020 (511-5458-2016) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att ett 
område beläget ca tre mil NO om Nyköping vid havet, på båda 
sidor om kustvägen 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. förklaras 
som naturreservat. 
 
 
 
För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter 
med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet. 
 
Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar 
och författningar är det förbjudet att:  
 
1. uppföra byggnad eller anläggning annat än 
 a. för jordbrukets och skogsbrukets behov, 
 b. för att ersätta befintlig byggnad med byggnad av samma storlek och 
     byggnadsstil, 

 c. för det rörliga friluftslivets behov, undantaget gäller inte inom de  
vertikalt streckade områdena i bilaga 1.2. 
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2. bedriva täkt av sten, grus, sand, lera eller matjord annat än inom de på 
kartan med markerade områden (bilaga 1.2). 
 
3. spränga, schakta, eller utföra fyllning utan att samråd skett med 
Länsstyrelsen 
 
4. anordna upplag annat än för jordbrukets eller skogsbrukets behov, 
undantaget gäller inte inom de vertikalt streckade områdena i bilaga 1.2 
 
5. bedriva jakt under sön- och helgdag och dag före sön- och helgdag 
 
6. avverka träd och buskar i föreskriftsområden markerade på bilaga 1.3, 
annat än för naturvårdande skötsel. Vid större skötselinsatser krävs samråd 
med Länsstyrelsen. Övrig skogsmark omfattas inte av detta förbud 
 
7. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle i föreskriftsområden 
markerade på bilaga 1.3. Övrig skogsmark omfattas inte av detta förbud 
 
8. i skogsmark gödsla eller använda kemiska bekämpningsmedel 
 
9. använda konstgödsel på annat än åker och betesvall 
 
10. utan Länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpningsmedel på 
annat än åkermark 
 
11. riva de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna markerade på bilaga 
1.4, eller att göra sådana åtgärder som påtagligt minskar dess 
kulturmiljövärden 
 
12. avstycka fastigheter 
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13. omföra de särskilt värdefulla ängs- och betesmarkerna markerade i 
bilaga 1.5 till annat ägoslag, såsom åker- eller skogsmark  
 
14. muddra  

 
 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden samt vad ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastigheten förpliktas att tåla. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
Föreskriften träder i kraft tre veckor efter den dag då denna författning 
utkom från trycket i länets författningssamling 
 
 
 
BEATRICE ASK  
 
 
 
  Markus Forsberg 
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