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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 Kvarnsjöskogen naturre-
servat i Långbergsöda by i Saltviks kommun. 
Avsikten är att skogen inom området i allt 
väsentligt ska utvecklas fritt. Reservatet har 
en ytvidd av ca 60 hektar land. Marken är i 
landskapets ägo.
 Reservatet omfattar fastigheterna Kvarn-
sjöskog 3:30 och Sandnabba 4:64. Inga kända 
servitut belastar området. 
 Området ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000 som särskilt skyddsområde (SSO) 
och efter EU-kommissionens godkännande 
även som särskilt bevarandeområde (SAC).
 Inom Kvarnsjöskogen naturreservat är det 
förbjudet 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 väg eller uppföra byggnad, mast 
och vindkraftverk
 - dra fram mark- eller luftledningar
 - 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 svampar, träd, buskar eller 
andra växter eller delar av dem
 - använda gödsel eller bekämpningsmedel
 - inrätta upplag 
 - avsiktligt medföra hund eller annat husdjur 
som inte hålls kopplat
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 - tälta
 - elda
 - skräpa ner
 - färdas med fordon eller motorredskap utan 
landskapsregeringens tillstånd, förutom på 
tillfartsvägen,
 - vidta andra åtgärder som inverkar ogynn-
samt på naturförhållandena i området, på land-
skapet eller på arternas fortbestånd.
 För att underlätta för friluftslivet får land-
skapsregeringen inrätta naturstigar och rast-
platser liksom även vidta åtgärder för att bibe-

 Mariehamn den 22 juni 2011

KATRIN SJÖGREN
minister

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

hålla eller befrämja områdets naturvårdsvär-
den och kulturvärden (skötselåtgärder).
 Därvid får för ändamålet lämpliga arbetsred-
skap användas.
 I skötselåtgärder kan efter prövning även 
skyddsjakt ingå.
 Säljaren till området har fram till utgången 
av år 2013 förbehållit sej jakträtt i området. 
Detta skall regleras i separat avtal.
 Detta beslut träder i kraft den 1 september 
2011

_______
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