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I syfte att bevara olika skogstyper, däri-
bland Västlig taiga* med beteckning 9010 och 
Naturliga primärskogar i landhöjningskuster* 
med beteckning 9030, samt Havstrandängar 
av Östersjötyp* med beteckning 1630, att be-
vara en mosaik av varierande naturtyper samt 
att skydda landskapsbilden, växtligheten och 
djurlivet har landskapsregeringen med stöd 
av 5 och 8 §§ landskapslagen (1998:82) om 
naturvård beslutat avsätta Stornäset natur-
reservat i Sunds kommun. Flera hotade arter 
har en fristad inom området, exempelvis före-
kommer den starkt hotade Mnemosynefjärilen 
(Parnassius mnemosyne).

Stornäset naturreservat har en samman-
lagd ytvidd av ca 270 ha, varav ca 174 ha 
landområde och ca 96 ha vattenområde. Reser-
vatet omfattar ett på kartan avgränsat samt 
i terrängen utmärkt område av Kastelholms 
kungsgård Rnr 771-412-1-29. Marken är i land-
skapets ägo.

Inom Stornäset är det förbjudet att bedriva 
verksamhet som inverkar oförmånligt på om-
rådets landskapsbild eller växt- eller djurliv 
såsom att

– göra upp eld, utom på anvisade platser
– medföra okopplad hund
– borttaga eller skada svampar, träd, bus-

kar eller andra växter eller delar av dem, för-
utom plockning av ätliga svampar och bär till 
husbehov.

– taga marksubstanser eller gruvmineral  
eller på annat sätt skada markytan 

– borttaga eller skada bon, ägg eller rom
– varaktigt upplägga, förtöja eller ankra 

farkost utom på anvisade platser
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– sportdyka försedd med luftaggregat
– använda konstgödsel eller kemiska be-

kämpningsmedel
– skräpa ner
– färdas med snöskoter eller andra fordon 

över land
– utanför särskilt anvisad parkeringsplats 

parkera eller uppställa fordon, husvagn eller 
motorredskap. Nya parkerings- eller uppställ-
ningsplatser ska inte byggas eller anläggas 
men de befintliga underhålls

– upplagra virke, byggnadsmaterial o.dyl. 
utom på anvisade platser

– vidta andra åtgärder som inverkar ogynn-
samt på naturförhållandena i området, på land-
skapsbilden eller på arternas fortbestånd.

Inom Stornäset är skogliga skötselåtgärder 
tillåtna enligt principerna för hållbart skogs-
bruk med hänsyn till naturvärdena inom de 
områden som av tradition präglats av skogs-
bruk. Inom skogsbruket kan försöksverksam-
het bedrivas som tidigare för användning i 
informationssyfte för allmänheten både vad 
gäller skogsbruk och naturvård. Möjlighet 
lämnas till alla metoder av förnyelseavverk-
ning, däribland även mindre kalavverkningar. 
Målsättningen är ett så variationsrikt skogs-
bruk som möjligt, så att områdets värden ur 
naturvårds- och rekreationssynpunkt gynnas 
och förhöjs. Ett kontinuitetsskogsbruk bör ef-
tersträvas i så stor omfattning som möjligt.

Detta fredningsbeslut utgör inte hinder för 
andra typer av skötselåtgärder som behövs för 
att bibehålla, skydda och utveckla områdets 
naturvärden. Fredningen utgör inte heller 
hinder för att tillstånd till jakt beviljas inom 
området av landskapsregeringen.



Yrkesfiske och binäringsfiske inom området 
är tillåtet under hela året med särskilt tillstånd 
av landskapsregeringen. Fritidsfiske är från 
den 16 juni till och med den 15 april tillåtet 
mot lösande av särskilt fiskekort.

Mariehamn den 17 april 2020

ALFONS RÖBLOM
minister

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

Inom området kan vandringsstigar och 
rastplatser uppföras och underhållas. Små-
holmskojan ska bevaras och underhållas.

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2020.
_________
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