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Nr 55 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT 

om avsättande av Prästgårdsnäset naturreservat i Finströms kommun 

____________ 

I syfte att skydda landskapsbilden, växtlivet, djurlivet samt särskilda kulturfram-
kallade naturtyper har landskapsstyrelsen med stöd av 14 § LL om naturvård (ÅFS 
41/77) beslutat avsätta Prästgårdsnäset naturreservat omfattande ett ca 33 hektar stort 
område underlydande lägenheten RN:o 1:7 i Prästgården by i Finströms kommun. 
 
Inom Prästgårdsnäset naturreservat är det förbjudet att: 
- tälta 
- göra  upp eld  utom på anvisade platser 
- medföra okopplad hund 
- borttaga eller skada träd och andra växter 
- taga sand, grus, sten, jord eller mineral eller på andra sätt skada markytan 
- döda, fånga eller ofreda djur 
- borttaga eller skada bon, ägg eller rom 
- skräpa ner 
- varaktigt upplägga eller förtöja farkost utom på anvisade platser 
- färdas med snöskoter eller andra fordon 
- parkera eller uppställa fordon, husvagn eller motorredskap 
- upplagra virke, byggnadsmaterial o.dyl, samt 
- bedriva annan verksamhet som verkar oförmånligt på landskapsbilden eller djurlivet. 
 
Inom reservatet får, utan hinder av fredningen, vidtas sådana skötsel- och forsknings-
åtgärder som erfordras för att bevara och utveckla områdets hag-, lund- och lövängs-
natur samt ekbeståndets tillstånd. 
 
Inom området kan anläggas naturstigar, rastplatser samt vidtagas andra åtgärder 
avsedda att förbättra möjligheterna för friluftsliv och undervisning. 
 
På inom reservatet belägen odlingsmark skall på markägarens försorg bedrivas jord-
bruk på ett sådant sätt att marken bibehåller den för odlad jord öppna karaktären. 
 
Fredningen skall icke utgöra hinder att rådjursjakt bedrivs inom området med särskilt 
tillstånd. Dock får skjutsitsar och andra anordningar icke uppföras. 
 
Skötseln av reservatet ankommer enligt 18 § i LL om naturvård (ÅFS 41/77) på mark-
ägaren, dock med bistånd av miljövårdsbyrån, och i enlighet med av miljövårdsbyrån 
uppgjord skötselplan. 
 
Om ersättning för skötseln av reservatet överenskommes särskilt mellan markägaren 
och landskapsstyrelsen. Intäkterna från arrenden och skogsbruk tillfaller markägaren. 
 
Detta beslut träder ikraft den 1 februari 1993. 
 
Mariehamn den 19 november 1992 
 
  

Lantråd  R A G N A R   E R L A N D S S O N 
Miljövårdsintendent   H å k a n   K u l v e s 


