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Kungörelse

ang naturreservat på Sofiebergsåsen i Eskilstuna
kommun

utfärdad den 10 mars 1982.

länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen
förklarat det område av fastigheterna Kjulaby 5:2,
6:6, 6:7 och 6:8 i Kjula socken, Eskilstuna kom-
mun, som närmare angivits på härvid fogad karta
som naturreservat samt meddelat nedanstående
föreskrifter.

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

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen
angående inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet
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Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och
författningar skall förbud gälla att

1 uppföra byggnad eller anläggning
2 bedriva täktverksamhet
3 gräva, schakta, spränga
4 anordna upplag
5 anlägga nya vägar
6 dra fram ledningar
7 anlägga stigar, rast- och parkeringsplatser annat

än i överensstämmelse med gällande fastställd
skötselplan

8 avverka skog eller genomföra andra
skogsvårdsåtgärder annat än i överensstämmelse
med gällande fastställd skötselplan

9 använda kemiska bekämpningsmedel
10 bedriva jakt på de delar av reservatet som är

belägna på Kjulaby 5:2

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående
markägares och annan sakägares skyldighet att
tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken
förpliktas tåla att de åtgärder vidtas inom området som
framgår av gällande fastställd skötselplan.

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad
allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och
författningar skall förbud gälla att
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1 skada eller bortföra fasta naturföremål eller
ytbildningar

2 bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd eller buskar

3 plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar
4 göra upp eld
5 tälta eller ställa upp husvagn
6 framföra motordrivet fordon
7 parkera på annat än anvisade platser
8 rida
9 medföra hund som ej är kopplad
10 anordna tävlingar
11 sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller

därmed jämförlig anordning
12 på störande sätt använda radio, bandspelare o dyl.

Bengt Gustavsson

Georg Olsson
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