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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om Barrmatteskärret naturreservat i Eckerö kommun

Utfärdat i Mariehamn den 9 oktober 2018

 För att skydda landskapsbilden och växt- och 
djurlivet, särskilt våtmarksmiljön av rikkärrs-
typ (7230) samt skogsbevuxen myr (91D0), har 
landskapsregeringen med stöd av 5 § och 8 § 
landskapslagen 1998:82 om naturvård beslutat 
om Barrmatteskärret naturreservat i Storby i 
Eckerö kommun. Avsikten är att våtmarksom-
rådet ska bevaras och att den gynnsamma beva-
randestatusen för våtmarksväxtarter ska bibe-
hållas eller förbättras. Reservatet har en ytvidd 
av totalt ca 4,5 hektar. Marken är i privat ägo.
 Området ingår i det Europeiska nätverket 
Natura 2000 som en del av ett befintligt särskilt 
bevarandeområde (SAC).
 Reservatet  omfattar  del  av  lgh  Krogars 
43-406-12-113 i Storby. Inga kända servitut 
be lastar området.
 Inom Barmatteskäret naturreservat är det 
förbjudet att
 - bedriva skogsbruk, avverka träd och insam-
la ved utan landskapsregeringens medgivande.
 - bedriva täkt- eller annan verksamhet som 
förändrar områdets topografi eller som påver-
kar hydrologi och vegetation, som att gräva, 
spränga, utfylla, plöja
 - använda gödsel eller bekämpningsmedel
 - anlägga väg eller uppföra mast eller vind-
kraftverk

 - inrätta upplag
 - dra fram mark- eller luftledningar
 - förstöra eller skada naturföremål eller yt-
bildning genom att borra, hacka, rista, måla 
eller dylikt
 - bryta kvistar, plocka eller borttaga ved, 
växter, mossor, vedlevande svampar, samla in 
insekter eller andra ryggradslösa djur 
 - avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller 
lavtäcke
 - störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i 
boträd och uppehålla sig intill häckande fågel
 - medföra hund eller annat husdjur som inte 
hålls kopplat
 - tälta
 - elda.
 Oavsett ovanstående gäller att
 - Jakt får bedrivas enligt gällande lagstift-
ning av jakträttsinnehavare eller dennas be-
fullmäktigade. Vid jakt får hund användas.
 - För att bevara och utveckla områdets na-
turvårdsvärden får landskapsregeringen vidta 
nödvändiga skötselåtgärder. Härvid får även 
motordrivna redskap användas.
 Detta beslut träder i kraft den 1 november 
2018.

_________

 Mariehamn den 9 oktober 2018

WILLE VALVE
minister

 M a i j a   H ä g g b l o m
 naturvårdsintendent
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