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Naturreservat på fastigheten Bondekrok 1 : 9 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen nedannämnda fastighet som
naturreservat.
Benämning:

Del av Ängelholms naturreservat

Läge:

Skärgården söder och väster om ön Bondekrok

Kartor:

Topografisk karta 8H SV och SO
Ekonomisk karta 8H 1b och 1c
Geologisk karta SGU Ser Aa, No 153
Torönsborg

Fastighet:

Del av Bondekrok 1:9, Gryts socken

Gränser:

Enligt redovisning på den till ärendet hörande kartan

Areal:

Totalt ca 59,2 ha landareal varav på
Ängholmen
7,0 ha
Getho1men
8,0 ha
Trässholmen
6,2 ha
Del av Korsholmen 4,9 ha
Del av Hässelö
14,3 ha
Lilla Tväsäcken
1,0 ha
Stora Tväsäcken
6,8 ha
Del av Edholmen
4,2 ha
Bastuklabben
0,3 ha
Stora Kavelskär
1,2 ha
Lilla Kavelskär
0,5 ha
Stora Gåsön
3,6 ha
Lilla Gåsön
0,6 ha
Gåssankorna
0,4 ha
Länsmanshällen
0,2 ha
Tillhörande vattenområde utgör ca 558,8 ha

Ägare:

Jan och Brita Cornell, Kanalallén 13, 115 25 Stockholm
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Syfte

Reservatets syfte är att säkerställa ett för kännedomen om landets
natur i hög grad representativt skärgårdsområde som är av synerligt
värde från vetenskaplig naturvårdssynpunkt och därtill av stor vikt för
det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen
Av de intrång som ägarna enligt 9 § naturvårdslagen kan förpliktas tåla skall i detta fall
endast gälla skyldighet att tåla erforderlig vegetationsröjning samt anordningar för
utmärkande av reservatområdet.
Föreskrifter gällande ägare och nyttjanderättshavare
Det är förbjudet
att uppföra ny eller ändra befintlig byggnad eller anläggning för att tillgodose ett
väsentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden eller anläggningen tidigare varit
använd; undantag må efter länsstyrelsens tillstånd göras för uppförande av erforderliga
sanitära anordningar, ekonomibyggnad för yrkesfiske, skogs- eller jordbruk samt
anläggning för det rörliga friluftslivet.
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
att utan tillstånd av länsstyrelsen utföra avverkning eller skogskultur
att anordna upplag annat än för skogsbrukets behov, utföra fyllning eller uppföra luftledning
att upplåta campingplats utan tillstånd av länsstyrelsen
att störa landflorans och -faunans sammansättning genom införande av nya arter
Vägrat tillstånd av länsstyrelsen enligt ovanstående bestämmelser skall ej föranleda
ersättningsskyldighet för kronan enligt 25 § andra stycket naturvårdslagen.
Föreskrifter gällande allmänheten
Det är förbjudet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
att tålta eller förtöja båt mer än en natt annat än på plats som eventuellt upplåtes av
markägarna
att störa djurlivet, t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller
motsvarande
att släppa hund, katt eller andra husdjur fria inom området samt
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att på störande sätt utnyttja radiomottagare, grammofon, bandspelare eller dylikt.
Länsstyrelsen erinrar om de förbud, som allmänt gäller beträffande annans områden, varvid
här må nämnas förbuden
dels enligt naturvårdslagen att skräpa ned i naturen med plåt, glas, plast, papper, avfall eller
annat
dels enligt jaktlagen att olovligen jaga eller fånga fåglar samt taga ägg, ungar eller bon
dels ock enligt brottsbalken att olovligen från träd taga ris, grenar m m.
Vård- och förvaltningsföreskrifter
Reservatområdet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen efter samråd
med ägarna.
Vid skogsavverkning skall för landskapsbilden värdefulla träd bevaras samt
miljöförändrande skogskultur undvikas.
Där så befinnes erforderligt med hänsyn till landskapsbilden skall - utan kostnad för
markägarna - vegetationsröjning verkställas.
Reservatområdet skall utmärkas genom skogsvårdsstyrelsens försorg enligt anvisningar från
statens naturvårdsverk.
Intrångaersättning jämlikt 25§ naturvårdslagen utgår med 83 330 kronor.
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 från det klaganden fått del
av beslutet.
I detta ärende har samråd skett med lantbruksdirektören Erik Månsson och bitr
länsjägmästaren Tore Tejle.
I den slutliga handläggningen av detta ärende i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut,
har förutom föredraganden deltagit t f länsrådet Erik Berggren, länsassessorn Hans
Fernwall, bitr länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och överlantmätaren Rolf Davidson.
I länsstyrelsens beslut deltog landshövdingens ställföreträdare länsrådet Åke Lindeberg och
ledamöterna Bertil Johnson, Weiler Karlsson, Stig Magnusson, Sven Erik Sunnerud,
Hilding Färm, Holger Fällman samt suppleanterna Bennart Ek och Per A Pettersson.

Åke Lindeberg
Länsråd
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Arne Krigström
Byrådirektör
Bilaga
Reservatkarta i skala 1:10 000
Kopia till
akten (NR doss)
Statens planverk, Box 220 27, 104 22 STOCKHOIM 22 + ka
Statens naturvårdsverk, Fack,171 20 SOLNA 1 + ka
Statens vägverk, Vägförvaltningen i Östergötlands län, Fack, 580 02 LINKÖPING 2 + ka
FBM Norrköpings lantmäteridistrikt, Box 2182, 600 02 NORRKÖPING 2 + ka
Svenska naturskyddsföreningen, Riddargatan 9, 114 51 STOCKHOLM
naturvårdsrådet (sekreteraren)
Skogsvårdsstyrelsen, Box 440, 581 04 1INKÖPING 1 + ka (2 ex)
Valdemarsviks kommun, Kommunkontoret, Box 108, 615 00 VALDEMARSVIK + ka
Valdemareviks kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 10 B, 615 00 VALDEMARSVIK +
ka
Länspolischefen
Norrköpings polisdistrikt, Fack, 601 01 NORRKÖPING 1 + ka
Registret (2 ex) + ka
planenheten + ka
lantmäterienheten + ka
länskungörelse
tidningskungörelse

