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KUNGÖRELSE

om ändring av beslutet angående Gorsingeholms naturreservat.

beslutade den 27 maj 1992

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutat om vissa
ändringar i länsstyrelsens beslut från den 23 mars 1967 angående Gor-
singeholms naturreservat.

Samtidigt har länsstyrelsen beslutat att 1967 års beslut skall upphöra att
gälla när det nya beslutet vunnit laga kraft.

Följande föreskrifter gäller härefter för Gorsingeholms naturreservat.

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i
rätten att förfoga över fastigheten som omfattas av reservatet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

1. spränga, schakta, gräva eller bedriva Läkt i någon form,
2. anlägga väg,
3. anordna upplag,
4. uppföra byggnad,
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5. plantera skog,
6. avverka eller röja utöver vad som framgår av skötselplanen,
7. anlägga mark- eller luftledningar,
8. använda handelsgödselmedel,
9. använda kemiska bekämpningsmedel,

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldigheten att tåla
visst Intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla
att följande anordningar utförs för att tillgodose ändamålet med
reservatet.

1. utmärkning av reservatet enligt naturvårdsverkets anvisningar,
2. uppsättning av anvisningsskyltar och informationstavlor,
3. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande

och underhåll av stängsel och bevattningsanordningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iakttaga inom området

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

1. skada eller bortföra naturföremål,
2. göra upp eld,
3. skada, gräva upp, plocka blommor eller eljest borttaga levande träd

och buskar,
4. att medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av

fågelbo eller motsvarande eller genom att klättra i boträd eller
insamla insekter,

5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
6. tälta,
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7. att framföra motordrivet fordon annat än på den befintliga
brukningsvägen i reservatets södra det.

INGVAR JANSSON

Bertil Höije
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