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L Ä N S S T Y R E L S E N BESLUT 
Södermanlands län 1980-12-03  11.1211-1372-78 
 0480-P80-25 
 
 (scannat 2000 lagrat i off O / 231 / 78_01372 / 801203) 

 
 
 
 
 Enligt sändlista  
 
 
 
 
 
Naturreservat på fastigheterna Hummelvik 1:1, Skebol 1:1, samt Ringsö 1:1 och 2:1 i 
Bälinge socken, Nyköpings kommun  
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på 
bifogade kartbilaga som naturreservat  
 
 
Beskrivning av reservatet 

 
Reservatet utgör ett skärgårdsområde på södra sidan av östersjöfjärden Tvären. Området 
består av de stora öarna Ringsö och Bergö samt ett 50-tal mindre öar och skär. 
 
Reservatets benämning: Ringsö naturreservat 
 
Kommun :  Nyköping 
 
Socken:  Bälinge 
 
Lägesbeskrivning :  Ek kartbladen 09718, 09736, 09728, 09739 och 09729. 

Reservatet är beläget 25 km öster om Nyköping, 20 km NÖ om 
Oxelösund och 20 km SV om Trosa 

 
Areal :  1 825 hektar 
 
Därav landareal :  810 hektar 
 
Ägare:  Tor Kjellberg, Stockholm 
 
Förvaltare :  Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 
 
Ärendets handläggning 
 
På initiativ av markägaren har förhandlingar tagits upp med länsstyrelsen och 
naturvårdsverket om att avsätta området som naturreservat. Principöverenskommelse om 
att avsätta de berörda fastigheterna som naturreservat har träffats mellan berörda parter 
våren 1978. Kommunen har under förhandlingarnas gång informerats om ärendets 
handläggning. Skötselplan för området har upprättats av skogsvårdsstyrelsen.  
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Grund för beslutet 

 
 
Ringsö ingår tillsammans med Långö och Hartsö i ett blivande naturreservat som 
sträcker sig från fjärden Tvären till ytterskärgården. På Ringsö som är den största av 
öarna. finns sex gårdar med huvudsakligen äldre bebyggelse. Ringsön har inte berörts av 
modern exploatering. Stora delar av ön utgörs av ett omväxlande odlingslandskap som 
präglas av skärgårdsjordbrukets kombination av fiske och odling. Sydöstra delen av 
Ringsö samt Bergö med angränsande områden hör till skärgårdens mest storslagna 
partier med särpräglad landskapsbild, urskogsartad vegetation, sällsynta växter och 
störningskänsliga fågelarter Västerfjärden på Ringsöns västra sida utgör med sina 
skyddade flader en av skärgårdens mest frekventerade naturhamnar.  
 
 
Syftet med reservatet är att bevara skärgårdslandskapet med dess speciella geologiska 
bildningar, rika växtlighet och djurliv samt särpräglade odlingsformer. På Bergön och 
inom betydande områden på Ringsö skall skogen få utvecklas mot urskog och bevaras 
för framtiden.. Inom dessa områden skall skyddet av faunan och skyddet mot förslitning 
prioriteras. Vid de större gårdarna Skebol, Hummelvik och Ringsö skall vården av 
odlingslandskapet främjas. Vid Västerfjärden skall friluftslivets intressen beaktas.  
 
 
Reservatsföreskrifter 

 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ 
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall 
gälla för området.  
 
 
Skötselplan 

 
Med skötselplan avses i detta beslut skötselplan som efter samråd med markägarna och 
efter remissbehandling fastställts av länsstyrelsen.  
 
 
 
A  Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och 

annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservaten  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att  
 
 
1 bedriva täkt, gruvbrytning, utfyllning, muddring, schaktning, sprängning eller 

annan verksamhet som kan förändra områdets topografi ovan eller under 
vattenytan 
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2 skada eller förstöra berghällar, t ex genom eldning, bergborrning, målning, 
inhuggning av inskription eller liknande åtgärder, 
 

3 uppföra ny byggnad eller ändra befintlig byggnad till ett väsentligt annat ändamål 
än den tidigare varit använd; utan hinder av denna föreskrift får ny mangårds- 
byggnad uppföras vid Hummelvik i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse- 
beträffande byggnader för jordbrukets, skogsbrukets och fiskets behov se punkt A 
15.  
 
 

4 anlägga eller upplåta plats för båthamn, tältplats eller plats för 
husvagnsuppställning, 
 

5 bedriva skogsbruk annat än efter de riktlinjer som framgår av fastställd 
skötselplan; skogsavverkning får endast ske efter utsyning av 
naturvårdsförvaltaren, 
 

6 skogsplantera åker eller betesmark,  
 

7 anordna upplag utöver vad som erfordras för skogsbrukets, jordbrukets och fiskets 
behov, 
 

8 använda kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket eller vid skötseln av reservatet; 
för jordbruket gäller särskilda bestämmelser i skötselplanen, 
 

9 företa skogsgödsling, 
 

10 ta mark i anspråk för bete eller åker utöver vad som framgår av skötselplanen, 
 

11 bedriva jakt annat än i överensstämmelse med god jaktsed och viltvård samt de 
riktlinjer som framgår av skötsel- planen, 
 

12 upplåta mark- eller vattenområde för militära övningar, 
 

13 upplåta mark- eller vattenområde för tävlingar, som kan medföra föroreningar, 
markslitage eller störningar på djurlivet, 
 

14 uppföra vilthägn. 
 
 
Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd  
 
 
 
15 uppföra byggnad eller anläggning för jordbrukets, skogs- brukets och fiskets eller 

därmed sammanhängande behov 
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samt att företa om- eller tillbyggnad eller ändra färgsättning eller takbeläggning på 
befintlig byggnad, 
 

16 dra fram luftledningar eller jordkablar, 
 

17 anlägga ny väg, annat än vad som framgår av skötselplanen 
 

18 anlägga brygga, 
 

19 uppföra stängsel annat än för jordbrukets ändamål, 
 

20 inplantera för området främmande djur eller växtarter 
 

21 vid oljesanering använda kemiska bekämpningsmedel 
 

 
B  Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägare och annan sakägare 

skyldighet att tåla visst intrång 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken ( t ex jaktarrendator) skall tåla att 
de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad skötselplan.  
 
 
C  Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att  
 
 
1 skada eller borttaga naturföremål eller ytbildningar, 

 
2 skada eller förstöra berghällar (t ex genom eldning, bergborrning, målning,, 

inhuggning av inskription e dyl), 
 

3 på störande sätt använda radio, grammofon bandspelare, musikinstrument, mistlur 
e dyl, 
 

4 göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser 
 

5 skada eller borttaga träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor, 
 

6 uppträda så att djurlivet kan störas, 
 

7 vid landstigning inom reservatet medföra hund eller annat husdjur som ej är 
kopplat, 
 

8 förtöja eller ankra upp båt ,mer än två dygn i följd, 
 

9 tälta mer än två dygn i följd samt att uppställa husvagn,  
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10 åka vattenskidor 
 

11 landa med luftfarkost, 
 

12 inom vattenområdet öster om linjen A-B på reservatskartan (Hummelviksfjärden 
och Västerviksfjärden) färdas med större hastighet än 5 knop. 
 

13 anordna tävlingar (båttävlingar, orienteringar e dyl) 
 

 
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd  
 
14 använda snöskoter, annat terrängfordon eller motorfordon 

 
Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens och markägarens medgivande anordna och 
bedriva  
 
15 lägerverksamhet 

 
16 besöksverksamhet i kommersiellt syfte 

 
 
B Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning av 

naturreservatet 
 

Skötselplan samt syfte med vård och förvaltning 
 
1 Skötselplan 

 
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa 
bifogad skötselplan 
 

2 Skogsskyddsåtgärder 
 
Inom zon I i skötselplanen skall skogsvårdslagen skogsskyddsåtgärder inte gälla. 
Inom zon II i skötselplanen skall de skogsskyddsåtgärder utföras som länsstyrelsen 
bestämmer i samråd med skogsvårdsstyrelsen. 
 

3 Utmärkning 
 
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverkutfärdade 
anvisningar 
 

4 Förvaltare 
 
Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas skogsvårdsstyrelsen. 
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5 Samråd 
 
Vid förvaltningen skall samråd fortlöpande ske med länsstyrelsen, andra berörda 
myndigheter och markägaren 

 
 
Besvär till jordbruksdepartementet (se bilaga  
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. Därvid har närvarit länsråd Ulf 
Thuresson, ordförande, samt ledamöterna John Andersson, Sune Gustafsson, Göran 
Forssberg, ,Ingrid Ludvigsson, Arne Johansson, Sven Zetterström, Tage Larfors, Percy 
Andersson, Carin Nygren, Bror Svensson, Gösta Cronholm, Sture Lindqvist och Thure 
Wargloo.  
 
I handläggningen har deltagit länsassessor Henry Famme, naturvårdsdirektör Tore 
Jansson, tf länsarkitekt- Per Öhrling, länsantikvarie Lena Bergils, tf överlantmätare 
Torsten Sandberg och byrådirektör Georg Olsson, föredragande.  
 
 
Ulf Thuresson 
Ulf Thuresson 
 
 

Georg Olsson 
Georg Olsson 

 
Bilaga Karta  
 
Kopia till.  
Juridiska enheten  
Planenheten . 
Länsantikvarien  
Lantmäterienheten  
Naturvårdsenheten  
Akten 
REG I 
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Sändlista  
 

Rek mb  Tor Kjellberg, Norr Mälarstrand 72, 112 35 STOCKHOLM + skötselplan  
Rek mb  Lars Irving, Box 131, 611 23 NYKÖPING  
Rek mb  Gerhard Näfver, Rosenkällav:?,611 36 NYKÖPING +  
Rek mb  Evert Pettersson, Ringsö, 156 00 VAGNHÄRAD +  

Statens naturvårdsverk +  
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 STOCKHOLM  
Nyköpings kommun +  
Södermanlands läns landsting  
Skogsvårdsstyrelsen +  
Lantbruksnämnden  
Fiskenämnden  
Svenska Kryssarklubben, Sörmlandskretsen, Box 35, 611 22 NYKÖPING  
Östra Sörmlands båtförbund, c/o Stig Lindström, Biggarågången 11, 611 57 
NYKÖPING  
Svenska Naturskyddsföreningen, Kungsholmsstrand-125, 112 35 
STOCKHOLM  
Östra Sörmlands naturvårdsförening, c/o Kerstin Landin, Hyttlöt, 150 11 
BJÖRNLUNDA  
Föreningen Sörmlands ornitologer, Leif Karlsson, Jättne gård, 150 32 
STALLARHOLMEN  
Sörmlands naturvårdsförbund, Bengt Lindén, Stenkvista lantbruksskola, 635 90  
ESKILSTUNA  
P10, Box 1003, 152 01 STRÄNGNÄS  
Bengt Blom, Hartsö, 156 00 VAGNHÄRAD  
Uno Sundqvist, Bergvägen 9, Buskhyttan, 611 57 NYKÖPING  
Askölaboratoriet, Box 58, 150 13 TROSA  
Måns Ryberg, Bergianska Trädgården, 104 05 STOCKHOLM 50  
Anders Bylin, Tovetorp, 150 11 BJÖRNLUNDA  
 


