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I syfte att skydda ett område bestående av
naturskog och våtmark har landskapsstyrelsen med stöd av 5 § och 8 § landskapslagen om
naturvård (82/1998) beslutat inrätta Prästgårdsskogen naturreservat i Prästgården by
i Sunds kommun.

-

Området ingår som en del i det av landskapsstyrelsen den 2.11.2000 kompletterade Natura
2000 programmet för Åland godkänt den
27.8.1998.

Fredningen skall icke utgöra hinder för markägaren att bedriva jakt inom området förutom
under tiden 1.3 – 31.7. Skjutsitsar och andra
anordningar för jaktens genomförande får dock
icke uppföras inom reservatet utan särskilt tillstånd av landskapsstyrelsen.

Prästgårdsskogen naturreservat har en ytvidd av ca 50 hektar.
Fredningen grundar sig på ett särskilt avtal
med markägaren till lägenheten Prästgården
Rnr 1.
Inom Prästgården naturreservat är det förbjudet att:
- tälta
- göra upp eld
- medföra okopplad hund
- borttaga eller skada träd och andra växter
- taga sand, grus, sten, jord 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 områdets landskapsbild
eller växt- och djurliv.

Landskapsstyrelsen har rätt att i samråd
med markägaren anlägga en mindre vändplan
och uppställningsplats för fordon i anslutning
till avtalsområdet samt att med erforderliga
medel begränsa trafiken på den del av ägovägen
som berör området. Vid behov har landskapsstyrelsen även rätt att anlägga en naturstig, en
rastplats och ett mindre fågeltorn inom området.
Landskapsstyrelsen har rätt att vidtaga nödvändiga åtgärder för områdets skötsel samt att
utmärka avtalsområdets gränser i terrängen.
Detta beslut träder ikraft den 1 mars 2002

Mariehamn den 11 december 2001
SUNE ERIKSSON
landskapsstyrelseledamot
Håkan Kulves
naturvårdsintendent
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