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Länsstyrelsens föreskrifter om ändring av föreskrifterna enligt 10§
naturvårdslagen för vissa naturreservat i skärgården;

beslutade den 18 maj 1994

Länsstyrelsen har för nedan angivna naturreservat, belägna i skärgården,
beslutat om gemensamma föreskrifter enligt 10§ naturvårdslagen om vad
allmänheten har att iakttaga.

Samtidigt beslutade länsstyrelsen att tidigare beslutade föreskrifter enligt
samma paragraf skall upphöra att gälla för dessa reservat när det nya
beslutet vunnit laga kraft.

Följande naturreservat skall omfattas av länsstyrelsens beslut:

Hartsö
Lacka
Långö
Persö
Ringsö
Rågö
Sanda holme
Stendörren
Sävö
Bokö-Askö
Bokö-Oxnö
Kråmö
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De gemensamma föreskrifterna, enligt 10§ naturvårdslagen, har
härefter följande lydelse.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att :

1 förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att
borra, rista, spränga eller måla

2 på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare,
musikanläggning eller liknande

3 störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller döda däggdjur,
fåglar, kräl- och groddjur

4 medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i
bur

5 göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är
markerad med skylt

6 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar

7 för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand

Undantag: Detta gäller inte dem som hyr övernattningsstugor inom
reservaten och har sina båtar förankrade vid särskilt iordningställd
båtplats

8 tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats

Undantag: Tältningsförbud råder dock inom Sanda holme, Bokö-
Askö, Bokö-Oxnö och Persö samt på fastlandsdelen och öarna norr
om den inre skärgårdsleden inom Stendörrens naturreservat

9 anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
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10 färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
11 landa med luftfarkost
12 färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter

Undantag: Motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar inom
Stendörren och Rågö naturreservat

13 släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan
skada naturmiljön

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

14 bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
15 utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller

annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Denna författning träder i kraft den 10 juli 1994

INGVAR JANSSON

Bertil Höije


