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Nr 56
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om Löfvik naturreservat i Sunds kommun
Utfärdat i Mariehamn den 5 februari 2008

För att skydda landskapsbilden och växt- och
djurlivet har landskapsregeringen med stöd av
5 § och 8 § landskapslagen (1998:82) om naturvård beslutat om Löfvik naturreservat i Sunds
kommun. Avsikten är att skogen inom området
i allt väsentligt skall utvecklas fritt. Reservatet
har en ytvidd av ca 4 hektar land. Området kan
anslutas till Ålands del av Natura 2000.
Reservatet omfattar delar av fastigheten
Löfvik II Rnr 1:5 och fredningen grundar sig på
särskilt avtal med markägaren. Inga kända
servitut belastar området.
Inom Löfvik naturreservat är det förbjudet
att
- bedriva skogsbruk, avverka träd och insamla
ved
- bedriva täkt eller annan verksamhet som
förändrar områdets topografi eller som påverkar hydrologi och vegetation, som att gräva,
spränga, utfylla, plöja
- använda gödsel eller bekämpningsmedel
- anlägga väg eller uppföra byggnad, mast och
vindkraftverk
- inrätta upplag
- dra fram mark- eller luftledningar.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:
- förstöra eller skada naturföremål eller yt-

bildning genom att borra, hacka, rista, måla
eller dylikt
- bryta kvistar, plocka eller borttaga ved, växter, mossor, vedlevande svampar, samla in insekter eller andra ryggradslösa djur
- avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller
lavtäcke
- störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i
boträd och uppehålla sig intill häckande fågel
- medföra hund eller annat husdjur som inte
hålls kopplat
- tälta
- elda.
Fredningen skall inte utgöra hinder för markägaren eller dennas befullmäktigade att bedriva jakt (även med hjälp av hund) inom området
i enlighet med jaktlagen för landskapet Åland.
Skjutsitsar och andra anordningar för jaktens
genomförande får dock inte uppföras inom reservatet, inte heller får motordrivna hjälpmedel
användas i samband med jakt utan särskilt
tillstånd av landskapsregeringen.
Landskapsregeringen har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för områdets skötsel.
För att underlätta för friluftslivet får gångstig
uppmärkas.
________
Detta beslut träder i kraft den 1 april 2008.

Mariehamn den 5 februari 2008
KATRIN SJÖGREN
landskapsregeringsledamot
Jörgen Eriksson
naturvårdsintendent
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Nr 56, utgiven från tryckeriet den 28 mars 2008.
Mariehamn 2008 – Ålandstryckeriet
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