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Kungörelse

ang naturreservat på Lindbacke och Svanviken i Nyköpings
kommun

utfärdat den 3 juni 1981

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som
angivits med svart heldragen begränsningslinje på till denna kungörelse
bifogade kartor som naturreservat.

När beslutet vunnit laga kraft skall länsstyrelsens resolution den 20 mars
1963 om naturminne på Lindbacke upphöra att gälla.

Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd
av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan
angivna föreskrifter skall gälla för området.

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i
markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet
inom området.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud
gälla att
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1 använda kemiska bekämpningsmedel inom områdena I och III,
2 jaga inom det område, som angivits med skraffering på

reservatskartan,
3 fiska (föreskriften gäller ej Kilaån från motorvägsbron och 600 m

uppströms),
4 bedriva täkt av något slag,
5 uppföra byggnad eller anläggning,
6 anordna upplag annat än för jordbrukets och skogsbrukets behov,
7 avverka, röja eller plantera annat än i överensstämmelse med

fastställd skötselplan.

Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

8 framdraga nya mark- eller luftledningar,
9 dika eller dränera annat än för att underhålla befintliga diken eller

möjliggöra nödvändig avvattning av utanför reservatet befintliga
områden,

10 utföra schaktning eller fyllning.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående sakägares
skyldighet att tåla visst intrång.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken (t ex arrendator)
förpliktas tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av
skötselplanen.

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 skada mark eller berggrund inom området,
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2 gräva upp växter eller skada markvegetationen,
3 avsiktligt störa fågellivet,
4 tälta eller ställa upp husvagn,
5 medföra okopplad hund,
6 göra upp eld,
7 framföra moped eller annat motorfordon vid sidan av därför avsedda

vägar,
8 på störande sätt använda bandspelare, radiomottagare eller dylikt.

                                            

BENGT GUSTAVSSON

Georg Olsson
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