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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om Torp urskog naturreservat i Eckerö kommun 

Utfärdat i Mariehamn den 9 oktober 2018

 För att skydda landskapsbilden och växt- och 
djurlivet har landskapsregeringen med stöd 
av 5 § och 8 § landskapslagen (1998:82) om 
naturvård beslutat om Torp urskog naturre-
servat i Torp by i Eckerö kommun. Området är 
en mångsidig helhet av olika myrtyper, bland 
andra rikkärr (beteckning 7230) och skogsbe-
vuxen myr (91D0) samt talldominerad gammal 
naturskog (beteckning Västlig taiga 9010) och 
artrika näringssrika skogar med gran av fen-
noskandisk typ (beteckning 9050). Inom områ-
det finns också inslag av alm.
 Naturskogen ska utvecklas fritt.
 I naturskogen förekommer den särskilt 
skyddsvärda arten grön sköldmossa vilka ge-
nom bevarandet av naturskog också kommer 
att skyddas.
 Reservatet har en ytvidd på ca 28 hektar 
land. Marken är i privat ägo.
 Reservatet omfattar en del av fastigheten 
Jakopas 43-407-17-1. Området ingår i det eu-
ropeiska nätverket Natura 2000 som särskilt 
skyddsområde och efter EU-kommissionens 
godkännande även som särskilt bevarandeom-
råde (SAC).

 Inom Torp urskog naturreservat är det för-
bjudet att bedriva verksamhet som inverkar 
oförmånligt på områdets landskapsbild eller 
växt-eller djurliv såsom till exempel att:
 - bedriva skogsbruk, avverka träd och in-
samla ved
 - anlägga ny väg (förutom den befintliga), 
eller uppföra byggnad, mast och vindkraftverk
 - dra fram mark- eller luftledningar förutom 
redan anlagda, vilka även får utnyttjas för nya 
ledningar
 - 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
 - elda
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 - skräpa ner
 - färdas med fordon eller motorredskap utan 
landskapsregeringens tillstånd, förutom på 
den befintliga vägen
 - vidta andra åtgärder som inverkar ogynn-
samt på naturförhållandena i området, på land-
skapet eller på arternas fortbestånd.
 För att bibehålla eller förbättra den gynn-
samma skyddsnivån för arter och biotoper inom 
området får landskapsregeringen vidta nöd-
vändiga skötselåtgärder. Återställningsåtgär-
der är möjliga för att gynna den gynnsamma 
bevarandestatusen för våtmarksområden.

 Därvid får för ändamålet lämpliga arbets-
redskap, däribland även motordrivna fordon, 
användas.
 Den längs områdets gräns anlagda, enskilda 
vägen får färdigställas och underhållas så att 
den är i körbart skick.
 Jakt får bedrivas enligt gällande lagstiftning 
av jakträttsinnehavare eller dennas befullmäk-
tigade. Vid jakt får hund användas
 Detta beslut träder i kraft den 1 november 
2018.

_________
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