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 I syfte att skydda landskapsbilden, växt- och 
djurlivet, urskogsartade områden samt den 
marina miljön, har landskapsstyrelsen med 
stöd av 5 och 8 §§ landskapslagen om naturvård 
(ÅFS 1998:98) beslutat avsätta Boxö naturre-
servat i Saltviks kommun.
 Boxö naturreservat har en sammanlagd yt-
vidd av 1.406 ha, varav 315 ha är land och 1.091 
ha är vattenområde. Reservatet omfattar de i 
Boxö by belägna landskapet tillhöriga fastig-
heterna Boxö Rnr 1:29, Boxö I Rnr 1:33 och 
Sälkleven Rnr 1:17 och ett för dessa fastigheter 
gemensamt avskilt vattenområde. I området 
ingår enligt särskilt avtal ett ca.8,6 ha stort 
område i enskild ägo från lgh. Sommarö 1:27, 
(Norrsveden).
 Området ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000 som särskilt bevarandeområde 
(SAC, FI1400021) och avser att för framtiden 
bevara bland annat naturtyperna ”Vegetations-
klädda havsklippor” (1230), ”Skär och små öar i 
Östersjön” (1620), samt ”Västlig taiga” (9010).
 Inom Boxö naturreservat är det förbjudet att:
 - angöra och landstiga under tiden från och 
med den 1 april till och med den 15 juli på skären 
Börssalen, Vattingen, Käringgrundshällarna, 
Alskärshällarna, Alskärskobben, Grisselskär, 
Västra Revet och Östra Revet
 - tälta, utom på anvisad plats
 - göra upp eld, utom på anvisade platser
 - medföra okopplad hund förutom vid jakt
 - borttaga eller skada träd och andra växter
 - taga sand, grus, sten, jord eller mineral eller 
på annat sätt skada markytan eller havsbotten
 - döda, fånga eller ofreda djur

 - borttaga eller skada bon, ägg eller rom
 - skräpa ner
 - varaktigt upplägga, förtöja eller ankra far-
kost utom på anvisade platser
 - färdas med snöskoter eller andra fordon 
över land
 - anlägga väg (utom enligt avtal på lgh 1:27) 
eller uppföra byggnad, mast och vindkraftverk
 - dra fram mark- eller luftledningar
 - bedriva annan verksamhet som inverkar 
oförmånligt på områdets landskapsbild, växt- 
och djurliv.
 Utan hinder av fredningen kan landskapsre-
geringen vidta nödvändiga skötselåtgärder för 
att bibehålla eller förbättra den gynnsamma 
skyddsnivån för arter och biotoper inom re-
servatet. Inom ramen för skötselåtgärder kan 
nödvändig skyddsjakt enligt särskilt beslut fö-
rekomma.
 En förvaltningsplan har uppförts som upptar 
de viktigaste åtgärderna för bevarandet och sä-
kerställandet av de natur- och kulturhistoriska 
värdena inom området.
 Anordningar för friluftslivet såsom rastplat-
ser, angöringsplatser och naturstigar får anläg-
gas inom området av landskapsregeringen.
 Ägaren till Sommarö 1:27 kvarhåller enligt 
avtal jakträtten på det område som ingår i 
reservatet.
 Fredningen utgör ej hinder för att tillstånd 
till jakt efter klövvilt beviljas angränsande jakt-
rättsinnehavare på Boxö och Sommarö.
 Yrkesfiske och binäringsfiske är inom om-
rådet tillåtet under hela året med särskilt till-
stånd från landskapsregeringen. Fritidsfiske är 
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från och med den 16 juni till och med den 15 
april tillåtet mot lösande av särskilt fiskekort.
 Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 
2015 varvid upphävs Ålands landskapsstyrel-

 Mariehamn den 8 september 2015

CARINA AALTONEN
minister

 M a i j a   H ä g g b l o m
 naturvårdsintendent

ses beslut (ÅFS 1996:28) om avsättande av Boxö 
naturreservat i Saltviks kommun.
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