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Tolmons naturreservat i Stora Malms socken och kommun.
Länsstyrelsen i Södermanlands län förklarar med stöd av 7 §
naturvårdslagen nedan angivna del av Köpingsåsen (Tolmoåsen) i Stora
Malms socken och kommun som naturreservat.
Grunden till beslutet.
Att bevara ett sammanhängande och opåverkat åsområde som på grund av
sin mäktighet och formrikedom är av vetenskaplig betydelse.
Lägesbeskrivning :
Naturreservatet, som är beläget sydväst om sjön Täljaren har på två till
ärendet hörande kartor närmare angivits med röd begränsningslinje
Sökande och markägare.
Carl J Bonde, Katrineholm.
Reservatsföreskrifter gällande markinnehavaren.
Det är förbjudet
1 . att uppföra nybyggnad
2. att utföra fyllning.
3. att anordna upplag annat än för skogsbrukets behov.
4. att gräva , schakta eller bedriva täkt i någon form.
5. att framdraga luftledningar
6. att anlägga vägar utan länsstyrelsens tillstånd.
Reservatföreskrifter gentemot allmänheten.
Det är förbjudet
1. att skada fast naturföremål eller ytbildning.
2. att tälta eller uppställa husvagn inom reservatet.
3. att avsiktligt störa djurlivet.
Härutöver erinras om vissa allmänt .gällande bestämmelser, såsom förbud
mot

LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län

BESLUT
7. 4. 1970

2
IIIR11-3-66

att skräpa ner i naturen med plåt, plast, papper avfall eller annat så att det
därav uppkomma otrevnad eller skada för annan ( 23 § naturvårdslagen)
att olovligen av växande träd taga gren eller ris eller på annat sätt skada
växande träd ( 12 kap 2 § andra stycket brottsbalken)
att överhölja, plantera eller på annat sätt skada fast fornlämning
(fornminneslagen)
Vård och förvaltningsbestämmelser.
1. Inom området må normalt skogsbruk bedrivas, dock bör den längs
åsens krön gående vägen skötas så att dess karaktär av gammal färdväg
bibehålles.
2.

Reservatet skall förvaltas av markägaren i samråd med
skogsvårdsstyrelsen och i vad gäller fornlämningsområdet, det så
kallade Tolegrav, med landsantikvarien i länet.

3.

Reservatet skall genom skogsvårdsstyrelsens försorg utmärkas i
överensstämmelse med av statens naturvårdsverks utfärdade
anvisningar.

Talan mot detta beslut må föras hos Konungen genom besvär, vilka skall
ha inkommit till Kungl. Jordbruksdepartementet inom tre veckor och, om
menighet klagar, inom fem veckor frän det klaganden fick del av beslutet.
För beräkning av besvärstiden gäller lag den 30 maj 1930 om beräkning av
lagstadgad tid. Vid besvären bör fogas överklagade beslutet.
På länsstyrelsens vägnar
Lennart Almén

Erik Waldemarsson
Sökande utan avgift + kartor
Avskrift
Statens planverk +
Naturvårdsrådet +
Statens naturvårdsverk +
Söd län naturvårdsförbund +
Skogsvårdsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet +
Lark +
Olm +
Vägf +
Dlm i Nyk dt +
Komm fullm i Stora Malms kn +
Bnd +
Registret + 4 ex
PÄ i Stora Malms förs

Bestyrkes på tjänstens vägnar
B Bohman

