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KUNGÖRELSE

om naturvårdsområde Sparreholms ekhagar i Flens kommun

utfärdad den 23 oktober 1987.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 § naturvårdslagen beslutat om bildande
av naturvårdsområdet Sparreholms ekhagar i Flens kommun. området är
närmare angivet på en till denna kungörelse bifogad karta.

Föreskrifter enligt 19 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastighet inom naturvårdsområde

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1 uppföra byggnad,
2 bedriva täkt,
3 schakta, utfylla, tippa, spränga eller dämma (föreskriften skall ej

hindra rensningar och underhåll av befintliga diken eller andra
befintliga anläggningar),

4 anordna upplag utöver vad som erfordras för områdets skötsel,
5 upplåta mark för större tävlingar eller militära övningar,
6 omföra ängsmark till åker,
7 använda kemiska bekämpningsmedel.

Vidare är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att
8 utföra gödsling med handelsgödselmedel,
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9 slutavverka, gallra, röja eller plantera skog på sätt som avviker från
fastställd skötselplan.

Föreskrifter enligt 19 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst
intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att
de åtgärder vidtages inom området som framgår av skötselplan nämligen
att uppsätta stängsel med stättor, underhålla befintliga stigar, beta och
genomföra andra åtgärder för att bibehålla hagmarkskaraktären.

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iakttaga inom naturvårdsområdet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

1 skada marken eller fasta naturföremål
2 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd

eller buskar,
3 gräva upp växter,
4 medvetet störa djurlivet,
5 tälta eller ställa upp husvagn,
6 göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
7 parkera på annat än anvisade platser,
8 framföra motordrivet fordon,
9 rida på annat än anvisade leder,
10 på störande sätt använda radioapparat, grammofon bandspelare el dyl,
11 anbringa tavla, skylt, plakat eller att göra inskrift,
12 anordna tävlingar.

STEFAN LINDEBERG

Georg Olsson
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