
FÖRFATTNINGSSAMLING

1

04FS 1985:10
Utkom från trycket
 1985-02-04

ISSN 0347-1640

ang. bildande av naturreservatet Ridö - Sundbyholmsarkipelagen i
Eskilstuna och Strängnäs kommuner

utfärdad den 19 december 1984.

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat det område
som närmare angivits på härvid fogad karta som naturreservat (delen
inom Södermanlands län) 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 förvaltningsbestämmelser skall gälla
beträffande reservatet.

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

Det är förbjudet att
1 bedriva täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter
2 nyodla
3. konstgödsla med undantag för åkermark, betesvall och trädgårdsmark
4. sprida kemiska bekämpningsmedel annat än på åkermark och

trädgårdsmark
5. anlägga vägar
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6. uppföra master
7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig

anordning. Informations-, fridlysningstavlor och sjömärken
undantagna

8. upplåta mark för militära övningar
9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter. Förbudet skall

inte gälla inplantering av främmande växtarter på trädgårdsmark.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
10 gräva, spränga, muddra, schakta, borra, dika, dämma, dränera, utfylla

eller anordna upplag. Förbudet gäller ej underhåll av farlederna,
normalt trädgårdsarbete, normalt dikesunderhåll, normalt underhåll av
båtklubbarnas hamnar och ej tillfälliga upplag för jord- eller skogsbruk
eller upplag i samband med reservatets skötsel

11 dra fram mark- eller luftledning
12 utföra avverkning, röjning, markberedning eller skogsodling, annat än

efter de riktlinjer som framgår av till beslutet fogad skötselplan
(bilaga C)

13 bedriva vasslåtter med undantag för undanhållande av vass vid
befintliga båthamnar

14 anlägga brygga
15 uppföra nybyggnad
16 bortta eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt

annat ändamål än det, vartill den tidigare varit använd
17 ändra färgsättningen på befintlig byggnad eller på annat sätt väsentligt

förändra dess yttre utseende
18 uppföra stängsel eller andra hägnader, utöver de stängsel som

redovisats i skötselplanen
19 ta ny mark i anspråk för bete utöver den mark som enligt skötselplanen

avses ingå i betesområde
20 upplåta mark- eller vattenområde för tävlingar, som kan medföra

föroreningar, markslitage eller störningar på djurlivet
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21 upplåta mark för camping- eller lägerverksamhet. Förbudet gäller inte
för ändamålet iordningställda platser enligt skötselplanen

22 bedriva jakt utöver vad som anges i skötselplanen
23 bedriva fiske utöver vad som framgår av skötselplanen.

Skogsvårdslagen skall inte gälla för reservatsområdet med undantag för
område där normalt skogsbruk får bedrivas enligt skötselplanen.

Föreskrifter enligt punkt C nedan gällande allmänheten gäller även
markägare och innehavare av särskild rätt i den mån åtgärden ej kan anses
erforderlig för att tillgodogöra sig äganderätt eller kontrakterad
nyttjanderätt.

Föreskrifter enligt 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 skötselplanen.

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

Det är förbjudet att

1 skada eller förstöra berghällar (t ex genom eldning, bergborrning, mål-
ning, inhuggning av inskription e d)

2 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar och skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp
växter

3  plocka växter för avsalu
4 insamla insekter
5 insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur. Huggormar

på tomter får dock flyttas bort
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6 avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom klättring i boträd eller
genom fotografering på nära håll av boplats

7 landa med luftfarkost
8 tälta på Ekholmen, Bjurholmen och Vidskär samt på mellersta och

norra delarna av Räfsgarn 1)

9 tälta inom samma område mer än två dygn i följd. Förbudet gäller ej
lägerverksamhet inom anvisande lägerplatser

10 ställa upp husvagn
11 lägga upp, ankra eller förtöja båt inom samma område mer än två dygn

i följd. Förbudet gäller ej uppläggning eller förtöjning på anvisad plats
12 göra upp eld annat än på särskilt anvisande platser
13 på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
14 medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.

Länsstyrelsen kan för vetenskaplig forskning och för undervisning
meddela undantag från ovannämnda förbud.

1) I Västmanlands län gäller motsvarande förbud för Flaten,
Högholmsskär, Högholmen och Rundskär.

Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och
förvaltning.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att
fastställa skötselplanen i de delar som denna berör Södermanlands län.
Den ekonomiska utredningen i planen omfattas inte av fastställelsen.

Naturreservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av domänverket.

Naturvårdsförvaltningen skall ske i samråd med en rådgivande
arbetsgrupp med representanter för länsstyrelserna och kommunerna.
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Reservatet skall märkas ut i enlighet med svensk standard och av statens
naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

Upphävande av tidigare beslut
Länsstyrelsen i Södermanlands län förordnar samtidigt att då detta beslut
vunnit laga kraft skall följande av länsstyrelsen tidigare fattade beslut
upphöra att gälla:

Beslut den 9 maj 1963 om fridlysning som naturpark av hela ön Räfsgarn
Sundby socken, Eskilstuna kommun.

                             

JAN-ÅKE BJÖRKLUND

Georg Olsson
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