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 För att skydda landskapsbilden och växt- och 
djurlivet har landskapsregeringen med stöd av 
5 och 8 §§ landskapslagen (1998:82) om na-
turvård beslutat om Jomalaöjen naturreservat 
i Jomala by i Jomala kommun. Området är 
bevuxet med naturskog men har också inslag 
av hassellund och strandäng. Naturskogen ska 
utvecklas fritt medan skötselåtgärder kan bli 
aktuella på de kulturpräglade delarna av om-
rådet.
 I naturskogen förekommer den särskilt 
skyddsvärda arten grön sköldmossa vilken ge-
nom bevarandet av naturskog också kommer 
att skyddas.
 Reservatet har en ytvidd på ca 16 hektar 
land. Marken är i landskapets ägo.
 Reservatet omfattar fastigheten Jomalaöjen 
1:4. Området ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000 som särskilt skyddsområde och 
efter EU-kommissionens godkännande även 
som särskilt bevarandeområde (SAC).
 Inom Jomalaöjen naturreservat är det för-
bjudet att bedriva verksamhet som inverkar 

oförmånligt på områdets landskapsbild eller 
växt- eller djurliv såsom till exempel att:
 - bedriva skogsbruk, avverka träd och in-
samla ved
 - anlägga ny väg (förutom den befintliga), 
eller uppföra byggnad, mast och vindkraftverk
 - dra fram mark- eller luftledningar förutom 
redan anlagda, vilka även får utnyttjas för nya 
ledningar
 - ta marksubstanser eller gruvmineral och att 
skada mark eller berggrund
 - fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur 
och att förstöra deras bon samt att fånga eller 
samla ryggradslösa djur
 - ta eller skada träd, buskar eller andra väx-
ter eller delar av dem, undantaget traditionell 
bär- och svampplockning
 - använda gödsel eller bekämpningsmedel
 - inrätta upplag
 - avsiktligt medföra hund eller annat husdjur 
som inte hålls kopplat
 - tälta
 - elda
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 - skräpa ner
 - färdas med fordon eller motorredskap utan 
landskapsregeringens tillstånd, förutom på 
den befintliga vägen
 - vidta andra åtgärder som inverkar ogynn-
samt på naturförhållandena i området, på land-
skapet eller på arternas fortbestånd.
 För att bibehålla eller förbättra den gynn-
samma skyddsnivån för arter och biotoper inom 
området får landskapsregeringen vidta nöd-
vändiga skötselåtgärder.
 Därvid får för ändamålet lämpliga arbetsred-
skap användas.
 I skötselåtgärder kan efter prövning även 
skyddsjakt ingå.

 Den genom området anlagda, enskilda vägen 
får underhållas så att den är i körbart skick.
 I övrigt kan hjortdjursjakt bedrivas i områ-
det, dock utan anläggande av fasta anordningar 
för dess genomförande. Vid jakten får hund 
användas.
 Det jakträttstillstånd som beviljats inom om-
rådet är i kraft till den 30 juni 2018.

__________

 Detta beslut träder i kraft den 1 februari 
2015.

__________
 

Mariehamn den 21 oktober 2014

CARINA AALTONEN
minister

 J ö r g e n   E r i k s s o n
 naturvårdsintendent
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