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Naturreservat på fastigheterna Stora Rimmö 1:3, 1:5,
1:7 och 1:8 i S:t Anna socken, Stegeborgs kommun_____
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen
nedannämnda fastigheter som naturreservat.
Benämning

Stora Rimmö naturreservat

Reservatområde

Ägare

De delar av fastigheterna Stora Rimmö
1:3, 1:5, 1:7 och 1:8 jämte kringliggande
för skifteslaget samfällda vattenområden, vilka på en till ärendet
hörande karta inramats med heldragen
grov linje
Fastighet

VElvira Magnusson, St Rimmö,
610 31 S:t Anna
Harriet Grill, Bäckaskogsv 3,
542 00 Mariestad
t. ,/

St Rimmö 1:3 mark)
" "
1:6 {vatten)
St Rimmö 1:5 (mark)

Adolf Petrus Fridolf Andersson
St Rimmö 1 : 7 (mark)
och Gerda Marianne Johansson, St Rimmö, 610 31 S:t Anna

l Nanny Karlsson, Solåsen,
St Rimmö 1:8 (mark)
610 25 Arkösund och
" "
1:10 (vatten)
Gösta Andersson, Albrektsv 51, 603 50 Norrköping
Gustav Otto Karl Fredrik Mörner,
St Rimmö 1:9 (vatten)
Gustav Oskar Håkan Mörner,
Gunilla Ebba Charlotte Mörner och
Gunilla Christina Elisabeth Mörner,
Thorönsborg, 610 31 S:t Anna
Kommun

Stegeborg

,Syfte

Reservatets syfte är att säkerställa ett för kännedomen
om landets natur i hög grad representativt skärgårdsområde som
är av synnerligt värde från vetenskaplig naturvårdssynpunkt och
därtill av stor vikt för det rörliga friluftslivet.
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Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen
Ägarna förpliktas tåla erforderlig vegetationsröjning
samt anordningar för utmärkande av reservatområdena.
Föreskrifter gällande ägare och nyttjanderättshavare Det
är förbjudet

1 att uppföra byggnad eller anläggning med undantag för
sanitära anordningar eller annan anläggning för det rörliga
friluftslivet eller sjöfarten, som länsstyrelsen lämnar
medgivande till
2 att utan länsstyrelsens tillstånd anbringa tavla - nödiga fridlysningstavlor undantagna - plakat, affisch,
inskrift eller därmed jämförlig störande anordning

3
att uppsätta stängsel eller genom annan åtgärd hindra
eller försvåra det fria tillträdet till marken för vetenskapliga studier, bad och friluftsliv

4

att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

5

att utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd utföra röjning,
avverkning eller skogskultur

att anordna upplag annat än för skogsbrukets behov,
utföra fyllning eller framdraga ledning inom landområde
8 att ändra landflorans och -faunans sammansättning

G

7

att tillåta camping mer än en natt
länsstyrelsen

utan tillstånd av

genom införande av nya arter
Vägrat tillstånd beträffande åtgärder som enligt ovanstående bestämmelser är beroende av länsstyrelsens eller
skogsvårdsstyrelsens tillstånd skall ej medföra ersättningsrätt.
Föreskrifter gällande allmänheten
Det är förbjudet

1 att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytb il
dning
2 att tälta eller förtöja båt mer än en natt annat än
på plats som eventuellt upplåtes av markägaren
3
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4 att släppa hund, katt eller andra husdjur fria inom
området
5

att gräva upp eller eljest borttaga plantor, mossor eller
lavar samt att plocka orkiden Adam och Eva (Orchis sambucina)

6 att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
Dessutom erinras om de förbud som allmänt gäller beträffande
annans områden, varav här kan nämnas förbuden
dels enligt jaktlagen, att olovligen döda, jaga, fånga
eller skada däggdjur och fåglar, bortföra ägg eller bo
dels enligt brottsbalken, att olovligen från träd och
buskar taga ris, grenar m m
dels ock enligt naturvårdslagen, att skräpa ned utomhus med
plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat
Vård- och förvaltningsbestämmelser
Reservatet skall vårdas och förvaltas av ägarna i samråd med
skogsvårdsstyrelsen, som har att upprätta vårdplan, vilken
står i överensstämmelse med ovan angivna syften. Därvid bör
särskild uppmärksamhet ägnas åt att bevara den
karakteristiska och delvis rikliga förekomsten av lind på
flera av öarna.
Reservatområdena skall utmärkas genom skogsvårdsstyrelsens
försorg enligt anvisningar från statens naturvårdsverk.

I beslutet må ändring sökas hos Kungl Maj:t genom besvär,
vilka skall, vid äventyr av talans förlust, ha inkommit till
jordbruksdepartementet inom tre veckor - beträffande
menighet inom fem veckor - från det klaganden fått del av
beslutet.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket
länsstyrelsens styrelse fattat beslut, har förutom,föredraganden deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsassessorn Hans
Fernwall, biträdande länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och
överlantmätaren Rolf Davidson. I styrelsens beslut deltog
landshövdingen och ledamöterna Bertil Johnson, Weiler
Karlsson, Stig Magnusson, Sven-Erik Sunnerud,

Pn,

60
i
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Erik Wärnberg, Hilding Färm, Holger Fällman, Thore
Pettersson, Elov Hessmyr och Olle Anderberg.
/

r.y

C/ -z9~s `ter

Per Eckerberg
Landshövding
Arne Krigströ
T f naturvårdsdir
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Avsändningslista

Bestyrkes ,~ sk

Poq` 'r-s- ,Pi 86 LINKÖPING

Telefon 5-12 95 60

Postgiro 3 51 75-9

