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beslutad den 27 mars 1995.

Utkom från trycket
den 24 maj 1995

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) och efter samråd
med Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelar Statens naturvårdsverk följande
föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark enligt 5 § andra stycket
naturvårdslagen (1964:822).
Inom nationalparken är det förbjudet att
1. anordna upplag, annat än vedförråd vid eldplatser
2. dra fram mark- eller luftledning, rör eller ledning i vattnet eller på
havsbotten
3. uppföra eller utöka byggnad, stängsel eller annan anläggning
4. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga, bedriva sandsugning
eller på annat sätt skada mark, block eller havsbotten
5. utföra muddring, tippning eller dumpning
6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och
buskar
7. plocka eller gräva upp växter; bär- och svampplockning är dock tillåten
8. inplantera växt- eller djurart
9. klättra i boträd, insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat
sätt störa djurlivet
10. jaga
11. bedriva militär övningsverksamhet
12. använda växtnäringsämnen eller kemiska bekämpningsmedel
13. bortföra eller förstöra vrakdelar, labyrinter, stenar eller andra fasta
naturföremål eller ytbildningar såväl på land som havsbotten
14. framföra motordrivet fordon på öarna, förbudet gäller dock inte vid färd
med snöskoter kortaste sträcka från strand till stuga inom
bebyggelseområden
15. tälta eller göra upp eld på Sandskär annat än på anvisad plats
16. på störande sätt använda radioapparat e.dyl.
17. släppa hund, katt eller andra husdjur fria inom området
18. under tiden 1 maj-31 juli med farkost angöra eller beträda öarna Islandet,
Stora och Lilla Harrsten, Eva, Björn och Korkea
19. sätta upp tavla, affisch e.dyl.
20. landa med luftfartyg
21. utfodra renar på öarna

22. företa vetenskapliga undersökningar
23. bedriva kommersiell verksamhet, såsom t.ex. turisttrafik till ön.
Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i 5 §
nationalparksförordningen (1987:938).
Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att
•

personal inom naturvårdsförvaltningen utför åtgärd enligt fastställd
skötselplan
• tjänsteman i sjukvårds-, polis-, naturvårdsförvaltnings- eller
räddningsärende använder erforderligt fordon och hund; anmälan om
nämnda ärenden skall ske till naturvårdsförvaltningen om möjligt före
genomförandet, i annat fall snarast efter utfört uppdrag
• bedriva fiske
• bedriva fågelstudier enligt program som godkänts av Länsstyrelsen och
därvid tillfälligt använda fångstnät: allmänheten skall informeras om nätens
syfte
• underhålla befintliga hamnanläggningar; för grävning och muddring krävs
att undantag från bestämmelserna medges av Länsstyrelsen
• nyttja tomtmark; tomtmarken skall vårdas och hållas fri från upplag och
verksamheter som inte är i överensstämmelse med det traditionella
nyttjandet
• underhålla och vid behov ändra sjömärken.
__________
Denna föreskrift träder i kraft två veckor efter den dag, då föreskriften enligt
uppgift på den utkom från trycket.
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