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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT 

om Björkör naturreservat i Föglö kommun 

 

Utfärdat i Mariehamn den 21 januari 2003 

 

I syfte att utöka skyddet av skärgårdens natur- och kulturmiljö inom området har 
landskapsstyrelsen med stöd av 5 och 8 §§ landskapslagen om naturvård (82/1998) 
beslutat utvidga Björkör naturreservat i Föglö kommun med holmarna Långör, 
Skräckskär, Östra Sundskär och Kummelskär jämte omkringliggande vattenområde 
underlydande lägenheten Långören och Sundskär nr 1:0 i Lemlands kommun. 
 
Området ingår i det av landskapsstyrelsen den 27.8.1998 godkända Natura 2000 
programmet för Åland (FI 1400042). 
 
I och med beslutet utvidgas Björkör naturreservat med landområden som samman-
agt utgör ca 50 hektar och ett vattenområde som  utgör ca 1 420 hektar. Efter ut-
vidgningen beräknas Björkör naturreservat ha en ytvidd som utgör sammanlagt ca 
220 hektar land och ca 6 536 hektar vatten. 
 
Landskapsstyrelsen har beslutat om åtgärdsbegränsningar inom hela Björkör natur-
reservat enligt nedanstående. 
 
Under hela året är det förbjudet att: 
- tälta; 
- göra upp eld utom på anvisade platser; 
- vid landstigning medföra okopplad hund; 
- bortta eller skada träd och andra växter; 
- ta sten, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan; 
- döda, fånga eller ofreda djur; 
- bortta eller skada bon, ägg, ungar eller rom; 
- skräpa ner; 
- varaktigt upplägga, förtöja eller ankra båt eller fartyg; 
- sportdyka försedd med luftaggregat. 
 
Under tiden från och med den 1 april till och med den 31 juli är det dessutom 
förbjudet att landstiga inom området. 
Förbudet gäller dock inte Björkörs hemland, Koldeskär, Östra Sundskär och 
Kummelskär. 
 
Vid färdsel inom området gäller: 
Utanför vedertagen farled får farkost inte framföras med högre fart än 7 knop. 
 
Det är helt förbjudet att färdas inom området med snöskoter, vattenskoter, 
hydrokopter, luftkuddefarkost eller motsvarande farkost samt att landa eller angöra 
med luftfarkost. 



 
Utan tillstånd av landskapsstyrelsen får inom området inte insamlas drivved och 
annat ilandflutet material. 
 
Med särskilt tillstånd av landskapsstyrelsen kan inom reservatet bedrivas sådan 
forskning som gagnar naturskyddets och miljövårdens syften. 
 
Fredningen utgör inte hinder för att skötselåtgärder vidtas i syfte att bevara och 
utveckla natur- och kulturmiljön inom reservatet. På hemlandet och Koldeskär kan 
även vidtas åtgärder avsedda att befrämja friluftslivet. 
 
Beträffande fiske inom reservatet gäller att yrkesfiske och binäringsfiske kan vara 
tillåtet hela året med särskilt tillstånd av landskapsstyrelsen. 
 
Under tiden från och med 1 augusti till och den 31 mars är fritidsfiske tillåtet mot 
lösande av fiskekort. 
 
Detta fredningsbeslut leder inte till inskränkning i Flaka samfällda rfs rätt till 
fiskeställe vid Östra Sundskär eller av annan särskild rätt som förvärvats innan 
beslutet kungjorts. 
 
Utan hinder av fredningen kan landskapsstyrelsen på särskilda villkor friställa 
holmen Kummelskär för traditionell jakt efter sjöfågel. 
 
Genom detta beslut upphävs Ålands landskapsstyrelses beslut den 7 april 1974 
(28/1974) angående ordningsstadga för Björkörs naturskyddsområde. 
 
Detta beslut trädet ikraft den 1 april 2003. 
 
Mariehamn den 21 januari 2003 
 

SUNE ERIKSSON 
landskapsstyrelseledamot 

 
                                                                             Håkan Kulves 

          naturvårdsintendent 


