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ang naturvårdsområde för delar av kronoparken Tullgarn i
Nyköpings kommun

utfärdad den 18 december 1984.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 § naturvårdslagen förklarat det område
inom delar av kronoparken Tullgarn i Trosa - Vagnhärads socken, Nykö-
pings kommun, som med punktstreckad linje markerats på härvid fogad
karta som naturvårdsområde samt meddelat nedanstående föreskrifter.

Föreskrifter för naturvårdsområdet
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förklarar länsstyrelsen
med stöd av 10 och 19 §§ naturvårdslagen samt 22 § naturvårds-
förordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla för området.

Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen angående
inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga
över fastighet inom naturvårdsområdet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1 bedriva täktverksamhet, schakta, spränga eller vidta liknande

åtgärder. Husbehovstäkt får dock ske på i skötselplanen angivna
platser liksom nämnda åtgärder i den mån de ingår i normalt jord-
och skogsbruk. Föreskriften skall ej heller hindra redan medgivna
prospekteringsarbeten.

2 anlägga campingplats, lägerplats, småbåtshamn eller annan
anläggning för det rörliga friluftslivet

3 inom skogsmarken använda kemiska lövbekämpningsmedel
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Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
4 anordna upplag, avfallstipp annat än tillfälligt för jord och

skogsbrukets behov
5 sprida handelsgödsel på skogsmark, strandängar och naturbeten
6 plantera eller så barrträd på mark som inte tidigare varit barrskogsbe-

vuxen
7 uppföra helt ny byggnad med undantag av erforderliga byggnader för

jordbrukets behov och ersättningsbyggnad för brunnen eller på annat
sätt förstörd byggnad

8 anlägga eller väsentligt ändra väg eller parkeringsplats
9 avverka skog eller utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som

anges i bifogad fastställd skötselplan. Inom skötselområde 44 i skog
140 samt skötselområdena 33-38, 39-43, 44:1 och 46 i skog 141 skall
anmälan om samråd göras till länsstyrelsen innan skogsbruksåtgärder
utföres

10 röja bort buskar och sly i kantzonen mellan åker och skogsmark
utöver vad som anges i bifogad fastställd skötselplan

11 dra fram mark- eller luftledning
12 uppföra vilthägn eller anlägga viltvatten.

Föreskrifterna ovan ska inte hindra att de åtgärder som anges i bifogad
fastställd skötselplan utförs, samt för normal tomtplatsanvändning och
skötsel.

Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen angående markägares
och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.

För att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet förpliktas
markägaren och annan sakägare med särskild rätt till marken tåla att de
åtgärder vidtas vilka framgår av fastställd skötselplan.
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Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten
har att iaktta inom naturvårdsområdet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,

hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
2 framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
3 störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i

närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och
groddjur)

4 medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
5 göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
6 ställa upp husvagn eller släpvagn
7 rida annat än på anvisade vägar och områden
8 sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande
9 förtöja eller ankra upp båt längre tid än två dygn på samma plats.

Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om
naturvårdsförvaltningen

1 Länsstyrelsen fastställer härmed skötselplan för de delar som berör
Söder- manlands län.

2 Domänverket skall vara naturvårdsförvaltare. Domänverket skall
därvid samråda med länsstyrelsen.

                             

JAN-ÅKE BJÖRKLUND

Georg Olsson
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