1(4)
11.121-29671

Uppsala läns författningssamling
LÄNSSTYRELSEN

ISSN 0347-1659

03FS

1987:15

Utkom från trycket
den 2 juli 1987.

Kungörelse
om föreskrifter för naturreservatet
Andersby ängsbackar i Östhammars kommun;
utfärdad den 18 juni 1987.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 § naturvårdslagen att fastigheterna Andersby 2:3
och 2:5 samt Gisselby s:1 och del av Ralby 1:2 i Östhammars kommun ska utgöra
naturreservatet Andersby ängsbackar. Reservatet är beläget ca 6 km sydsydväst om
Österbybruk.
Följande reservatsföreskrifter skall gälla.
A.

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

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att
1.

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yteller dräneringsförhållanden såsom att spränga, gräva, schakta, nydika,
underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, dämma,
muddra, tippa avfall, plöja, utfylla, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan
direkt eller indirekt markbearbetning med undantag för
-

Täckdikning av åkermark, underhåll av parkeringsplats, väger och
ledningar, uppsättning av stängsel samt normal skötsel av åkeroch tomtmark.

-

underhåll av öppna diken på sätt som anges i skötselplanen,

-

användande av anvisade, mindre provgropar i undervisningssyfte,

-

åtgärder som länsstyrelsen lämnat tillstånd till enligt punkterna A
16-21,
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2.

anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov eller i
samband med reservatets övriga skötsel,

3.

ta bort odlingsrösen ellr ta bort idag synliga block i eller i anslutning till
åkermark,

4.

lägga igen befintliga öppna diken med undantag för diken angivna i skötselplanen,

5.

anlägga eller förändra väg med undantag för vad som framgår av punkt A 17,

6. dra fram kraftledning i form av luftledning med högre spänning än 10kV (se även
punkt A16),
7. uppföra eller väsentligt ändra mur, plank eller därmed jämförlig anordning,
8. anlägga skjutbana eller anordna skjutövningar,
9. uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning eller ändra befintliga sådana för att
tillgodose ett annat ändamål än det vartill dessa tidigare varit använda med undantag
för
-

sanitära anläggningar angivna i skötselplanen,

-

vad som framgår av punkterna A 16-21,

10.

använda kemiska bekämpningsmedel utanför åker- eller tomtmark,,

11.

tillföra växtnäringsämnen utanför åker- eller tomtmark,

12.

inplantera växt- eller djurart/ras som inte bevisligen förekom i reservatet i vilt
tillstånd vid reservatets tillkomst med undantag för normal användning av tomtoch åkermark,

13.

låta beta reservatsområdet annat än i huvudsak med nötkreatur samt låta beta på
sådant sätt att betydande skador uppkommer, att skogsföryngringen hindras
väsentligen eller att betydande markslitage uppkommer,

14.

avverka, röja, skogsodla eller utföra annan skogsvårdande åtgärd i såväl
skogsmark, bryn som betesmark annat än i enlighet med skötselplanen,

15.

upplåta mark för ridning, camping, uppställning av husvagn eller motorfordon
eller därmed jämförligt ändamål med undantag för
-

normalt nyttjande av tomtmark,

parkeringsplats angiven i skötselplanen
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
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16.

dra fram mark- eller luftledning (se även punkt A6),

17.

för jord- eller skogsbrukets eller fisket behov anlägga eller förändra väg, bro eller
brygga (se även punkt A5),

18.

för jord- eller skogsbrukets behov uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning
eller ändra befintliga sådana för att tillgodose ett annat ändamål än det vartill
dessa tidigare varit använda (se även punkterna A9, 19-20),

19.

på-, till- eller utvändigt ombygga eller riva, avlägsna eller flytta byggnad eller
annan anläggning eller ändra byggnad eller annan anläggnings yttre färgsättning,
yttre material eller yttre utseende på annat sätt (se även punkterna A 18 och 20),

20.

återuppföra byggnad eller annan anläggning som blivit skadad i väsentlig mån
genom eldsvåda eller genom annan orsak än bristande underhåll (se även
punkterna A 9, 18-19),

21.

uppföra stängsel eller andra hägnader annat än kring bebyggd tomtplats eller för
jordbrukets behov i enlighet med de principer som framgår av skötselplanen.

Dessutom gäller :
22.

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även för markägare
och innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärd som är nödvändig för att
kunna bruka och sköta reservatsområdet eller för att kunna bruka och sköta
reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex jakt och fiske.

23.

Om det behövs för vetenskaplig forskning och det inte skadar starka
bevarandeintressen kan, efter länsstyrelsens tillstånd, åtgärd få vidtas i strid mot
ovanstående föreskrifter.

B.

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 anläggningar
anläggs, att de åtgärder företas och att allmänheten bereds tillträde till mark på sätt som
framgår av skötselplanen.
C.

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

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar ska förbud gälla att
1.
2.

gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
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3.

gräva upp växter,

4.

plocka blommor med undantag för viss insamling för undervisnings- och
forskningsändamål,

5.

medföra hund som inte är kopplad eller medvetet störa djurlivet,

6.

framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad parkeringsplats,

7.

ställa upp husvagn,

8.

rida, tälta eller göra upp eld,

9.

anordna orienteringstävling eller snitslade spår,

Denna kungörelse ska äga tillämpning från och med den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Hans Alsén
Birgitta Forsberg

