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KUNGÖRELSE

om bildande av naturreservat Strandstuviken i Nyköpings kommun

utfärdad den 28 april 1989.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutat om bildande
av naturreservatet Strandstuviken på del av fastigheten Arnö 1:3 och del
av Örstigsnäs 1:1 i Nyköpings kommun. området är närmare angivet på
en till denna kungörelse bifogad karta.

Länsstyrelsen har med stöd av 4 § skogsvårdslagen beslutat samtidigt att
skogsvårdslagens och skogvårdsförordningens föreskrifter inte skall gälla
inom reservatet i de avseenden dessa strider mot föreskrifter meddelade
enligt detta beslut.

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

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det
förbjudet att

1 uppföra helt ny byggnad annat än som komplement till befintlig
bebyggelse
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2 bedriva täkt, schaktning, utfyllning, muddring, sprängning, invallning
eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi ovan
eller under vattenytan. Normal dikesrensning som erfordras för
jordbrukets behov skall ej beröras av föreskriften

3 anlägga tältplats eller plats för husvagnsuppställning
4 anlägga båthamn eller helt ny brygga
5 bedriva jakt på sjöfågel
6 bedriva annan jakt under tiden 1 april - 30 september. Förbudet gäller

ej skyddsjakt på skabbräv och mink
7 framföra motorfordon utanför befintliga vägar utöver vad som

erfordras för områdets skötsel och vård
8 anordna upplag annat än för skogsbrukets eller reservatsskötselns

behov
9 skogsplantera åker- eller ängsmark
10 omföra ängsmark till åker
11 bedriva skogsbruk annat än i överensstämmelse med fastställd

skötselplan.

Det är vidare förbjudet

12. att utan länsstyrelsens tillstånd dra fram mark- eller luftledningar
13. att utan länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpningsmedel

och att tillföra växtnäringsämnen på naturbetesmarker
14 att utan samråd med länsstyrelsen genomföra tävlingar eller militära

övningar.

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

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det
förbjudet att

1 bortta eller skada fasta naturföremål eller skada marken
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2 gräva upp växter eller skada vegetationen
3 tälta eller ställa upp husvagn
4 göra upp eld
5 framföra sjöskoter eller motordrivet fordon
6 framföra båt med högre hastighet än 5 knop i Strandstu- och

Snäckvikarna innanför en linje från Björnudden över Våmedet till
Tallargrundet (streckad linje på reservatskartan bilaga B)

7 bedriva fritidsfiske inom motsvarande område punkt C 6 under tiden
1 april - 31 oktober

8 under tiden 1 april - 30 september beträda det område som på kartan
utmärkts med prickad begränsningslinje

9 medföra hund som ej är kopplad.

BENGT GUSTAVSSON

Georg Olsson
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