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Angående Farstanäs . naturreservat i Järna . kommun
Naturreservatets beskaffenhet och areal: Tre sammanhäng
ande jord- o.c h skogsbruksfastigheter, D~n norra delen av
fastigheterna utgöres av mot Vaskhusviken svagt sluttande
åkrar och ängar; övriga delar utgöres huvudsakligen av
ett skogsbevuxet höjdparti, Hela arealen är cirka 300-/oh~
hektar.
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Kommun: Järna
Fasti~heter: Farsta ,1 samt Håknäs 4 6
och 4 4 , med undantag för det vid sjön
Södra Yngern belägna utskiftet samt det
av byggnadsplaneförslag berörda Nästäp
panområdet.
·

Läges.b eskrivning: Cirka en riil söder om Södertäljo-'!t3nt~
rum omedelbart söder oa Brandalsund med en cirka 4 kilo
meter lång strandlinje mot Saltsjön.
Sökande: Södertälje stad
Ägare:
-"Förvaltare: -"Syfte: Reservatets syfte är att säkra ett för bad och
rörligt friluftsliv värdefullt område.
Reservatet skall benämnis Farstanäs naturreservat.
Föreskrifter angående förfogandet över reservatområdet:
Det är förbjudet
att uppföra annan byggnad än som erfordras för reserva
tets nyttjande (såsom sanitära inrättningar, kios
ker, omklädningsrum för bad, etc,) eller för verksam
heten å kursgården erforderliga annex i anslutning
till huvudbyggnaden;
att uppföra brygga annat än för bad och båtsport;
att spränga, schakta eller bedriva täkt;
att anordna upplag eller utföra fyllning;
att framdraga luftledningar; samt
att släppa ut avloppsvatten så att förorening och därmed
olägenhet kan uppstå för badlivet.
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Föreskrifter gällande allnänheten:
Det är förbjudet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild
ning;
att skada eller borttaga växn.nc1e eller döda träd och
buskar samt att plocka eller uppgräva blommor;
att störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckan
de fågel, taga eller skada ägg eller bo;
att medföra lös hund ollar katt inom området;
att tälta eller parkera fordon annat än på härför sär
skilt avsedda platser;
att uppgöra eld;
att på störande sätt utnyttja radio, grar.n.mofon, band
spelare och dylikt;
att framföra cykel, notordrivct fordon eller övriga
transportmedel annat än på h-1rför avsedda vägar och
stigar; sar.1t
att ned plåt, _plast, glas, papper, avfall eller på annat
sätt skräpa ned inom området.
V~rd- och förvaltningsbestäm.melser:
1. Planerade anläggningar bör utformas så, att de på ett
naturligt sätt ansluter sig till rådande naturmiljö
och landskapsbild, son i E1öjliga8tc nån bör bibehållas.

Vid gallring och röjning i skogsbestånden bör för dju~
livet värdefulla boträd och buskar sparas.
2. Reservatet skall genom förvaltarens försorg utmärkas
enligt av statens no.turvårdsnäl~md utfärdade anvis

ningar.

Enär ovannämnda or:1råde fe.r anses vara av den beskaffenhet
att det bör särskilt skyddas förklarar länsstyrelsen, som
i ärendet inhämtat yttrande från statens naturvårdsnär.1nd,
att området jär.1likt 7 och 8 §§ naturvårdslagen skall ut
göra naturreservat.
Med stöd av samna lagrua fastställer länsstyrelsen ovan
angivna föreskrifter jämto vård- och förvaltningsbestäm
melser rörande reservatet,
Talan mot detta beslut 1:1.å föras hos Konungen genom besvär.
Besvärcm, undertecknade av den klagande själv eller lag
ligen befullmäktigat ombud, skall ha inkommit till Kungl.
jordbruksdepartementot inom tre veckor från det klagan
den fick del av beslutet. För menighet är dock bosvärs
tiden fem veckor.
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Besvären kan insändas med posten i betalt brev.
S,-:;ockholrn å landskansliet den 28 juni 1967.
<er-

Erik Wcste;rlind

Katrin Mehr

Beatyrkus på tjänstens vägnar
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LÄN SSTYRELSEN
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Förtydligande av gräns för naturreservatet
Farstanäs i Södertälje kommun
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