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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT
om inrättande av Träsket naturreservat i Eckerö kommun

Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 5 mars 1998

I syfte att skydda ett myrmarkskomplex av
starkt varierande karaktär bestående av olika
slag av kärr, rismossar, hällmarker och skog har
landskapsstyrelsen med stöd av 14 § landskapslagen om naturvård (ÅFS 41/77) beslutat
inrätta Träsket naturreservat i Storby by i Eckerö kommun.
Träsket naturreservat har en ytvidd av ca 71
hektar.
Fredningen grundar sig på särskilda avtal
med markägarna till lägenheterna Ollas Rnr
18:11, Bengts Rnr 14:25, Olers Rnr 15:37, StenÖstergård Rnr 11:8, Granbergs Rnr 26, Jugans
Rnr 16:19, Norrlabbas Rnr 6:45, Krogars Rnr
12:113 och Palmers Rnr 27:1.
Inom Träsket naturreservat är det förbjudet
att:
– tälta
– göra upp eld
– medföra okopplad hund
– borttaga eller skada träd och andra växter
– taga sand, grus, sten, jord, torv eller mineral
– eller på annat sätt skada markytan

– döda, fånga eller ofreda djur
– borttaga eller skada bon, ägg eller rom
– skräpa ner
– färdas med fordon eller motorredskap
– upplagra virke, byggnadsmaterial o.dyl.,
samt bedriva annan verksamhet som inverkar
oförmånligt på landskapsbilden eller växt- eller
djurlivet.
Utan hinder av fredningen kan landskapsstyrelsen inom området anlägga rastplatser och
naturstigar avsedda för friluftslivet samt vidtaga av områdets skötsel erforderliga åtgärder.
Markägarna inom reservatet har utan hinder
av fredningen rätt att bedriva jakt inom området förutom under tiden 1.3–1.8. Skjutsitsar och
andra anordningar för jaktens genomförande
får dock icke uppföras inom reservatet om icke
därom särskilt överenskommits.
I övrigt gäller för markägarna i vissa fall
särskilda rättigheter enligt avtal.
Detta beslut träder ikraft den 1 juni 1998.

Mariehamn den 4 mars 1998.
GUN CARLSON
landskapsstyrelseledamot
Håkan Kulves
miljövårdsintendent
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