
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om avsättande av Skag naturreservat i Lumparlands kommun

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2014 Nr 56

Nr 56

Föredragen för Republikens President den

Utfärdad i Mariehamn den 8 december 2014

 Med stöd av 5 och 8 §§ landskapslagen om 
naturvård (1998:82) har Ålands landskapsre-
gering beslutat avsätta ett ca 18 hektar stort, 
i terrängen utmärkt område underlydande lä-
genheterna Furulund RNr 1:6 i Skag enstaka 
hemman och Sjögård RNr 3:6 i Lumparby i 
Lumparlands kommun till naturreservat. Re-
servatet inrättas i syfte att bevara ett skogs-
område i urskogsartat tillstånd, (= Naturskog, 
9010). Området ingår i det europeiska nätver-
ket Natura 2000 som särskilt bevarandeom-
råde, (SAC, FI1400022).
 Inom Skag naturreservat är det förbjudet 
att bedriva verksamhet som inverkar oförmån-
ligt 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 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 
 - göra upp eld 
 - färdas med snöskoter eller andra fordon 
över land. 
 För att uppnå fredningens syfte kan land-
skapsregeringen vidta nödvändiga skötselåt-
gärder.
 Fredningen ska inte utgöra hinder för markä-
gare att bedriva jakt inom området under tiden 
1 september–15 februari.
 Genom detta beslut upphävs Ålands land-
skapsstyrelses beslut (1989:32) om avsättande 
av Skag naturreservat i Lumparlands kom-
mun.
 Detta beslut träder i kraft den 1 februari 
2015.

 Mariehamn den 8 december 2014
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