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KUNGÖRELSE

om bildande av Marvikarnas naturreservat, delområde Krampan

Föreskrifter av länsstyrelsen i Södermanlands län,

beslutade den 18 juni 1992.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutat om bildande
av Marvikarnas naturreservat delområde Krampan på fastigheterna
Krampan 1:1 i Gnesta kommun och Åker 7:8 i Strängnäs kommun.

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar
i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet
inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar
skall gälla förbud att:

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

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

3 uppföra ny byggnad,
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4 inom zon I (se beslutskarm bilaga 2) företa skogliga skötselåtgärder
såsom avverkning, röjning, plantering eller bortföra vindfällen och
död ved,

5 inom zon II (se beslutskarta bilaga 2) företa skogliga skötselåtgärder
utöver vad som framgår av skötselplanen,

6 anordna upplag, annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel,
7 använda handelsgödsel annat än på åkermark och på kultiverad

betesmark,
8 använda kemiska bekämpningsmedel,
9 ta mark i anspråk för bete eller åker utöver vad som framgår av

skötselplanen,
10 bedriva jakt efter det att nu gällande jakträttsarrende gått ut den 1 juli

1993. (Denna bestämmelse gäller dock ej skyddsjakt. Om förut-
sättningar finns kan möjligen klövviltjakt komma att tillåtas i den
norra delen av reservatet fram t o m 1995).

11 framföra motordrivet fordon i terräng annat än för jordbrukets och
skogsskötselns behov,

12 anlägga väg,
13 anlägga brygga eller upplåta plats för båthamn, tältplats eller plats för

husvagnsuppställning, utöver vad som framgår av skötselplanen,
14 inplantera för området främmande djur- eller växtarter.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

15 dra fram mark- eller luftledningar,
16 uppföra stängsel annat än för jordbrukets behov,
17 upplåta området för tävlingar (orientering el dyl).

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares
och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.
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Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas
tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att
tillgodose ändamålet med reservatet:

1 utmärkning av och information om reservatet,
2 utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för

allmänhetens friluftsliv enligt bifogade karta och skötselplan,
3 skötsel av betesmarker innefattande uppsättning och underhåll av

stängsel, betesdrift och liknande enligt skötselplanen.

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

1 bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning
2 på för omgivningen (djur och människor) störande sätt använda

instrument, radio, bandspelare e dyl,
3 göra upp eld, annat än på särskilt anvisad plats,
4 skada eller borttaga torra träd, vindfållen, stubbar, nedfallna grenar

eller annan död ved,
5 skada eller borttaga levande träd, buskar, lavar, mossor eller andra

växter,
6 störa eller skada djurlivet,
7 medföra husdjur som ej är kopplat eller förvarat i bur,
8 förtöja farkost mer än två dygn i följd inom reservatet,
9 tälta, ställa upp husvagn eller på annat sätt övernatta inom reservatet.

Undantag gäller för särskilt anvisad och markerad plats och då under
högst två dygn i följd,

10 rida på annat än därför upplåten väg,
11 framföra motordrivet fordon annat än på genomfartsvägen förbi

Krampan samt på vägen in till särskilt anvisad och markerad
parkeringsplats,
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12 åka motorbåt, vattenskoter eller annat motordrivet vatten-
sportredskap.

13 Landa med luftfarkost.

Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

14 bedriva lägerverksamhet,
15 företa vetenskaplig eller annan undersökning som innefattar in-

samling av mineral, växter eller insekter eller djur av något slag,
16 idka försäljningsverksamhet eller annan verksamhet i kommersiellt

syfte.

ANDERS BENGTSSON

Bertil Höije
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