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ang naturreservatet Sjösakärren, Nyköpings kommun

utfärdad den 8 juli 1985,

Länsstyrelsen har med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat del av
fastigheten Valsta 3:1 i Svärta socken, Nyköpings kommun som
naturreservat (naturreservatet Sjösakärren). Området är närmare angivet
på en till denna kungörelse bifogad karta.

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

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

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

1 bedriva täkt, gruvbrytning, utfyllning, muddring, schaktning, dikning
eller annan verksamhet som kan förändra markytan eller påverka
dräneringsförhållandena i området.
(Beträffande skyddsdikning se punkt 13.),

2 bedriva täkt av lav, mossa,
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3 bedriva skogsbruk annat än i överensstämmelse med den samtidigt
med detta beslut fastställda skötselplanen,

4 anlägga vägar,
5 uppföra ny byggnad eller ändra befintlig byggnad till ett väsentligt

annat ändamål än det vartill byggnaden tidigare varit använd,
6 upplåta mark inom reservatet för militära övningar,
7 upplåta mark för tävlingar,
8 uppföra stängsel annat än i enlighet med den samtidigt med detta

beslut fastställda skötselplanen,
9 använda kemiska bekämpningsmedel,
10 utföra gödsling med handelsgödsel i det inre reservatsområdet.

Vidare är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

11 utföra skogsgödsling i yttre reservatsområdet,
12 framdraga luft- eller markledningar,
13 utföra skyddsdikning i yttre reservatsområdet.

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

1 Markägare och innehavare av särskild rätt till marken (t ex
jaktarrendator) skall tåla att de åtgärder vidtas inom området som
framgår av den till beslutet bifogade skötselplanen.

2 Naturvårdsförvaltaren har rätt att inom inre reservatsområdet utföra
de åtgärder i enlighet med den till beslutet bifogade skötselplanen
som erfordras för att uppnå syftet med reservatet.

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
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1 skada eller göra åverkan på levande eller döda träd och buskar,
2 plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
3 medvetet störa djurlivet,
4 tälta eller ställa upp husvagn,
5 göra upp eld,
6 rida,
7 framföra motorfordon på annat än härför anvisade vägar,
8 parkera på annat än anvisad parkeringsplats,
9 använda snöskoter eller annat terrängfordon
10 anordna tävlingar.

KERSTIN WIEDLING

Georg Olsson
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