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För att skydda landskapsbilden, växt- och
djurlivet och särskilda kulturframkallade na-
turtyper har landskapsstyrelsen med stöd av
5 § och 8 § landskapslagen om naturvård
(82/1998) beslutat utöka Idö naturreservat med
skiften på Idö och Brunnskär. Det utökade reser-
vatet har en total ytvidd av ca 82 hektar land och
avgränsas enligt bifogad karta. Området ingår
i EU:s naturskyddsprogram Natura 2000. Mark
är i landskapet Ålands ägo. Inga kända servitut
belastar området.

Inom Idö naturreservat är det förbjudet att
- bedriva skogsbruk och avverka träd
- bedriva täkt eller annan verksamhet som

förändrar områdets topografi eller som påver-
kar hydrologi och vegetation, som att gräva,
spränga, utfylla och plöja

- anordna upplag eller avfallstipp
- använda gödsel eller bekämpningsmedel
- anlägga väg eller uppföra byggnad, mast och

vindkraftverk
- dra fram mark- eller luftledningar
- bedriva jakt på fågel.
Inom reservatet får, utan hinder av föreskrif-

ter, uppföras byggnader och vidtas sådana sköt-
sel- och forskningsåtgärder som erfordras för
bevarande och utvecklande av områdets löv-
ängsnatur. För att underlätta för friluftslivet
kan inom området anläggas små bryggor, torr-
klosett, rastplatser och naturstigar.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och för-
fattningar 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, väx-
ter, lavar, mossor, svampar, samla in insekter
eller andra ryggradslösa djur

- avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller
lavtäcke

- störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i
boträd

- medföra hund eller annat husdjur som inte
hålls kopplat

- elda annat än på anvisad plats
- tälta annat än på anvisad plats och i mer än

ett dygn i följd*. Sällskap fler än fyra personer
skall före tältning anmäla besöket till natur-
vårdsförvaltaren, miljöbyrån, vid Ålands land-
skapsregering.

* Tältplatsen är belägen på Idö skäret. Efter
slåtter fram till den 1 mars är tältning också
tillåten på slagna gräsytor nordväst om Idö
skäret.

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2005 och
ersätter ÅFS 69/1989 beslut om Idö naturreser-
vat.
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