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ang Tingstuhöjdens naturvårdsområde i Strängnäs kommun

utfärdat den 12 mars 1986.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 § naturvårdslagen förklarat del av
fastigheten Strängnäs 2:1 och hela Strängnäs 2:2 som naturvårdsområde
(Tingstuhöjdens naturvårdsområde). Området är närmare angivet på en
till denna kungörelse bifogad karta.

Områdesföreskrifter

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

A Föreskrifter jämlikt 19 § Naturvårdslagen om inskränkning i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet
inom området

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

1 uppföra helt ny byggnad
2 bedriva täkt som är tillståndspliktig enligt naturvårdslagen
3 utföra markbearbetning i form av schaktning, utfyllning, tippning

samt sprängning
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4 inrätta upplag utom för jordbrukets och skogsbrukets behov
5 uppföra radiomast eller dylikt
6 uppföra stängsel eller vidta annan åtgärd som hindrar eller försvårar

allmänhetens tillträde
7 utföra ängsslåtter före den 20 juni
8 avverka skog annat än i överensstämmelse med den till beslutet

fogade skötselplanen

Det är vidare utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

9 ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat ända-
mål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd

10 anlägga väg
11 dra fram luftledning och jordkablar
12 använda kemiska bekämpningsmedel
13 använda handelsgödsel i skogsmarken
14 omföra lövskog till barrskog
15. skogsplantera nedlagd jordbruksmark
16 omföra äng till åker

B Föreskrifter enligt 19 § naturvårdstagen om markägares och
annan sakägares skyldighet att tåla viss åtgärd utförs på hans
mark

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att
de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad
skötselplan.

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iaktta Inom naturvårdsområdet

Det är förbjudet att



04FS 1986:7

1 skada naturföremål eller marken
2 medvetet störa eller skada djurlivet
3 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd

och buskar
4 tälta eller ställa upp husvagn
5 göra upp eld
6 anbringa tavla, plakat, skylt eller inskrift eller därmed jämförlig

anordning
7 framföra motordrivet fordon annat än på därför anvisade vägar
8 parkera på annat än anvisade platser
9 rida på annat än anvisade leder
10 på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare,

musikinstrument o dyl

D Föreskrifter enligt 22 § naturvårdsförordningen om
naturvårdsförvaltningen

1 Området skall från naturvårdssynpunkt förvaltas av Strängnäs
kommun. Vid förvaltningen skall samråd ske med berörd markägare
och berörda sakägare.

2 Naturvårdsområdet skall utmärkas i enlighet med svensk standard
och naturvårdsverkets anvisningar.

3 Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av
naturvårdsförvaltningen genom att fastställa skötselplan.

                             

JAN-ÅKE BJÖRKLUND

Georg Olsson
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