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Kungörelse

ang naturreservaten Kalkbro i Strängnäs kommun

utfärdad den 18 december 1984.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat del av
fastigheten Åker 7:1 i Åkers socken, Strängnäs kommun som
naturreservatet (Kalkbro naturreservat).  Området är närmare angivet på
en till denna kungörelse bifogad karta.

Reservatsföreskrifter

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

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående markägares och
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och förordningar är det
förbjudet att

1. bedriva täkt, sprängning, schaktning eller utfyllning
2. uppföra byggnad
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3. bedriva skogsbruk annat än i enlighet med föreskrifterna under
avdelning D

4. anordna upplag
5. använda kemiska bekämpningsmedel'
6. företa skogsgödsling
7. dra fram luftledningar eller jordkablar
8.  upplåta marken för militära övningar eller idrottstävlingar
9. uppsätta skylt, tavla eller inskrift utom för information om reservatet.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen och annan sakägarens
rätt att tåla visst intrång.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken skall tåla att de
åtgärder vidtages inom reservatet som framgår av skötselföreskrifterna.

Föreskrifter jämligt 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 eller borttaga naturföremål eller ytbildningar,
2. skada eller förstöra berghällar eller brottytor (t ex bergborrning,

målning, inhuggning av inskription el dyl),
3. samla in eller bortföra mineral,
4. skada eller borttaga träd eller buskar samt att gräva upp eller plocka

växter,
5. medvetet störa djurlivet,
6. tälta,
7. göra upp eld,
8. på störande sätt använda radio, bandspelare el dyl,
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9. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
10. rida,
11. att framföra motordrivet fordon.

JAN ÅKE BJÖRKLUND

Georg Olsson
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