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KUNGÖRELSE

om bildande av naturreservatet Sanda holme i Nyköpings kommun

utfärdad den 26 juni 1987.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutat om bildande
av naturreservatet Sanda holme på fastigheten Hånö säteri 1:18 i
Nyköpings kommun. Området är närmare angivet på en till denna
kungörelse bifogad karta.

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och för- fattningar är det
förbjudet att

1 bedriva täkt, gruvbrytning, utfyllning, muddring, schaktning,
sprängning eller annan verksamhet som kan förändra områdets
topografi ovan eller under vattenytan,

2 skada eller förstöra berghällar, t ex genom eldning, bergborrning,
målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder,

3 uppföra ny byggnad
4 släppa ut avloppsvatten eller tillföra näringsämnen som kan förändra

vattenkvaliteten,
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5 slutavverka, gallra, röja eller bortföra vindfällen och död ved
(förbudet gäller ej åtgärd enligt skötselföreskrift 4.2.1),

6 skogsödla
7 anordna upplag utöver vad som erfordras för reservatets skötsel,
8 företa skogsgödsling,
9 använda kemiska bekämpningsmedel,
10 ta mark i anspråk för bete eller åker
11 bedriva jakt
12 upplåta mark eller vattenområde för tävlingar,
13 anlägga ny väg eller ny stig,
14 anlägga brygga eller upplåta plats för båthamn, tältplats eller plats för

husvagnsuppställning,
15 inplantera för området främmande djur eller växtarter.

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iakttaga inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och för- fattningar är det
förbjudet att

1 skada eller borttaga naturföremål,
2 skada eller förstöra berghällar (t ex genom eldning, bergborrning,

målning, inhuggning av inskription e dyl),
3 på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare,

musikinstrument, mistlur e dyl,
4 göra upp eld,
5 skada eller borttaga växande träd, buskar eller andra växter eller att

plocka blommor,
6 skada eller borttaga torrträd, vindfäll- en, stubbar, nerfallna grenar,
7 att medvetet störa djurlivet
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8 vid landstigning inom reservatet medföra hund eller annat husdjur
som ej kopplat,

9 förtöja eller ankra upp båt mer än två dygn i följd inom reservatet,
10 tälta eller uppställa husvagn
11 åka vattenskidor,

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

12 anordna tävlingar (båttävlingar, orienteringar e dyl),
13 framföra snöskoter, terrängfordon eller annat motorfordon på öarna

inom reservatet,
14 insamla insekter eller utföra vetenskapliga undersökningar,
15 bedriva lägerverksamhet,
16 bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

BENGT GUSTAVSSON

Georg Olsson
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