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Länsstyrelsens föreskrifter om ändring av beslutet angående
Dagnäsöns naturreservat;

beslutade den 20 december 1993

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutat om vissa
ändringar i länsstyrelsens beslut från den  november 1975 angående
Dagnäsöns naturreservat.

Samtidigt har länsstyrelsen beslutat att 1975 års beslut skall upphöra att
gälla när det nya beslutet vunnit laga kraft.

Följande föreskrifter gäller härefter för Dagnäsöns naturreservat.

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

Utöver vad som gäller ,enligt andra lagar och författningar skall
förbud gälla att:

1 spränga, schakta muddra eller liknande verksamhet som kan förändra
områdets topografi

2 bedriva täkt i någon form
3 anlägga vägar
4 uppföra ny byggnad annat än vad som erfordras för reservatets

skötsel och gårdens drift
5 anlägga luft- eller markledning
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6 bedriva jakt
7 avverka skog annat än vad som framgår av skötselplanen
8 använda handelsgödsel annat än på åkermark
9 använda kemiska bekämpningsmedel eller sprida rötslam
10 framföra motordrivet fordon i terräng annat än för jordbrukets behov

eller för reservatets skötsel
11 anlägga brygga eller upplåta plats för båthamn, tältplats utöver vad

som framgår av skötselplanen
12 inplantera för området främmande växt- eller djurarter
13 upplåta området för tävlingar
14 förändra jordbrukets inriktning utan sannråd med reservatsförvaltaren

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares
eller annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång

Marägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose
ändamålet med reservatet.

1 upplysning, information och utmärkning av reservatet i enlighet med
naturvårdsverkets anvisningar

2 skötsel av betesmarker innefattande betesdrift och liknande,
avverkning genom gallring, plockhuggning samt uppsättande och
underhål av stängsel

3 utförande och underhåll av anläggning eller anordning för
allmänhetens friluftsliv enligt vad som framgår av kartan i
skötselplanen

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

För att undvika förslitning, skador och störningar är det, utöver vad
som i övrigt gäller, förbjudet att:



04FS 1994:01

3

1 bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning
2 på för omgivningen, såväl djur som människor, störande sätt använda

instrument, radio, bandspelare eller liknande
3 göra upp eld på annat än särskilt iordningställd och med skylt

markerad plats
4 skada eller borttaga döda träd, stubbar, nedfallna grenar eller annan

död ved
5 skada, gräva upp eller eljest borttaga levande träd, buskar eller andra

växter
6 störa eller skada djurlivet, t ex genom att medföra okopplad hund

eller annat lösgående husdjur
7 förtöja eller ankra upp farkost mer än två dygn i följd
8 tälta mer än två dygn i följd
9 åka vattenskidor
10 landa med luftfarkost
11 parkera på annat än iordningställd plats
12 cykla eller rida i terrängen
13 anordna tävling eller lägerverksamhet

Anm inom  Båvenområdet finns föreskrifter till skydd för fågel livet
genom ett sk anpassat fågelskydd. Detta innebär att länsstyrelsen årligen
beslutar om vilka öar eller områden som skall omfattas av föreskrifterna.
Ön Tallholmen som ligger inom reservatet, sydost om Dagnäsön kan
omfattas av dessa föreskrifter. För närvarande gäller ett årligt
tillträdesförbud till bl a Tallholmen under tiden 1/4 - 15/7.

INGVAR JANSSON

Bertil Höije
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