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om naturvårdsområdet Sundbybolm i Eskilstuna kommun

utfärdad den 23 januari 1987.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 § naturvårdslagen beslutat om bildande
av naturvårdsområdet Sundbybolm i Eskilstuna kommun. Området är
närmare angivet på en till denna kungörelse bifogad karta.

A Föreskrifter jämlikt 19 § naturvårdslagen angående
inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att
förfoga över fastighet inom området.

Det är förbjudet att utan tillstånd
1 schakta, tippa, utfylla, spränga eller muddra, (föreskriften gäller ej

täckdikning eller normal rensning av befintliga diken och ej heller
markavvattningsföretag för vilka det erfordras annan
tillståndsprövning enligt § 18 C i naturvårdslagen)

2 anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,
3 dra fram luftledningar eller uppföra radiomast,
4 uppföra stängsel som är högre än en meter,
5 öppna ny husbehovstäkt av sten, grus, sand, lera eller jord,
6 anlägga ny väg eller ändra befintlig väg,
7 uppföra helt nybyggnad,
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8 att inom de med heldragna begränsningslinjer markerade områdena
utföra om- eller tillbyggnad, ta bort eller flytta befintlig byggnad
samt att utvändigt ändra befintlig byggnad ifråga om färg, form eller
material,

9 omföra gräsmark till åker eller ändra vattenavrinningen inom det
område vid Ramsundsån som med punktprickad begränsningslinje
markerats på till beslutet bifogad karta (bilaga B),

10 avverka träd inom de områden som markerats med snedskraffering på
till beslutet bifogad karta (bilaga B).

Vidare är det förbjudet att utan samråd med naturvårdsförvaltaren

11 omföra lövskog till barrskog,
12 omföra nedlagd jordbruksmark till skog
13 avverka skog eller trädgrupper inom de på till beslutet bifogad karta

(bilaga B) med rutmarkering betecknade områdena.

B Föreskrifter järnlikt 19 § naturvårdslagen angående markägares
och annan sakägares skyldighet att tåla att viss skötselåtgärd
vidtages på hans mark.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att
följande åtgärder vidtas av naturvårdsförvaltaren för att tillgodose
ändamålet med naturvårdsområdet, nämligen

1 uppsättning av tavlor för utmärkning av och upplysning om
naturvårds- området,

2 röjning, gallring och trädplantering enligt skötselplan,
3 skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande

och underhåll av stängsel och vattningsanordningar enligt
skötselplan.
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C Föreskrifter jämlikt 19 § naturvårdslagen om vad allmänheten
har att iakttaga inom naturvårdsområdet.

Det är förbjudet att

1 skada eller förstöra berghällar (t ex genom eldning, bergborrning,
målning, inhuggning av inskription eller dyl,)

2 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd eller buskar,
3 tälta eller ställa upp husvagn mer än ett dygn annat än på anvisade

platser (föreskriften gäller ej för tomtmark),
4 sätta upp tavla, plakat eller skylt,
5 medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i botrad eller på nära

håll fotografera lya, gryt eller motsvarande) föreskriften gäller ej
fiske,

6 att på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller
dylikt,

                             

BENGT GUSTAVSSON

Georg Olsson
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