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I syfte att skydda landskapsbilden, de säregna sand- och grusformationerna samt 
växt- och djurlivet har landskapsstyrelsen med stöd av 5 och 7 §§ landskaps-
lagen om naturvård (ÅFS 41/77) beslutat utvidga reservatet omfattande lägen-
heterna Östra Långskär RN:r 1:11 och Sandskär RN:r 1:4 av Kyrkogårdsö en-
staka samt lägenheten Sandskärsudden RN:r 9:7 i Hellsö by, samtliga lägenheter 
i Kökar kommun. 
 
Inom Östra Långskär-Sandskär naturreservat är det förbjudet att: 
- angöra eller landstiga förutom vid särskilt anvisad plats, på holmarna Östra 
  Långskär, Långskärsrevet, Gråskär, Bässkär, Svinskär, Svinskärs Kläpparna, 
  Lammskär, Stenskär, Antören och Själpatthäran och på till dessa holmar  
  hörande klippor och på grund, under tiden från och med den 1 april till och 
  med den 15 juli 
- angöra eller landstiga på Sandskär hela året 
- tälta 
- göra upp eld, utom på anvisade platser 
- medföra hund 
- borttaga eller skada träd och andra växter 
- taga sand, grus, sten, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan eller 
   havsbottnen 
- döda, fånga eller ofreda djur 
- borttaga eller skada bon, ägg och rom 
- kvarlämna, gräva ned eller sänka skräp eller avfall,  utom på anvisade platser 
- varaktigt upplägga, förtöja eller ankra farkost 
- framföra farkost med högre fart än 7 knop 
- färdas med snöskoter eller andra fordon över land 
- bedriva annan verksamhet som inverkar oförmånligt på områdets landskaps- 
  bild eller växt- och djurliv. 
 
Utan hinder av fredningen kan inom reservatet anläggas anordningar för fri-
luftslivet såsom rastplatser, angöringsplatser och naturstigar, samt ifall land-
skapsvården så kräver hållas betesdjur. 
 
Beträffande fiske gäller inom området att yrkesfiske och binäringsfiske är tillåtet 
hela året med skärskilt tillstånd av landskapsstyrelsen. Under tiden från och med 
den 16 juli till och med den 31 mars är fritidsfiske tillåtet mot lösande av fiske-
kort. 
 



 
 
Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988 varvid upphäves landskapsstyrelsens 
beslut den 29 november 1978 om avsättande av Östra Långskär-Sandskär natur-
reservat i Kyrkogårdsö i Kökar kommun (ÅFS 36/79). 

 
Mariehamn den 15 mars 1988 
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