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VAR RÄDD OM NATUREN!
Inom reservatet är det förbjudet att:
§ gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada
berg, jord och sten.
§ påverka eller störa djur.
§ under tiden 15 april–15 juni fiska med alla
slags redskap.
§ under tiden 1 april–15 juni landstiga på eller
färdas närmare än 100 m från Furuholmen
och Torskholmsgrynnan.
§ fälla eller skada levande eller döda träd och
buskar
§ skada vegetationen genom att gräva upp
växter eller ta bort mossor, lavar, alger eller
vedlevande svampar.
§ plantera in främmande växter eller djur.

§ förankra farkost i de delar av reservatet som
utgörs av Vårgärdssjön.
§ medföra husdjur som inte är kopplat annat än
på anvisad plats.
§ cykla annat än på stig eller anlagd väg om ej
annat anges.
§ framföra motordrivet fordon annat än på
parkering eller anlagd väg.
§ elda annat än i medhavd grill eller på anvisad
plats.
§ tälta eller parkera husvagn eller förtöja och
sova i båt i mer än en natt.
§ sätta upp skyltar eller liknande.
§ tippa trädgårdsavfall, skräp eller liknande.

Welcome to Svärdsö Nature Reserve! The purpose of
the reserve is to protect valuable old forests, shores and
aquatic environments for the future. The sign shows some of
the plants and animals that live here. The reserve was also
established to safeguard the area for recreation and outdoor
life. Come and enjoy this lovely countryside – but take care
to follow the rules that apply. In the reserve it is, for example,
forbidden to camp for more than one night and to light fires.
Fishing is not permitted between 15 April and 15 June.You may
not disturb or damage fauna or flora, drive motorised vehicles
in the terrain, cycle other than on paths, or leave litter.

Hundar ska hållas i koppel
året om!
Ta med dig skräpet härifrån!
Please take your litter with you.

Reservatsfakta
Bildat år: 2014 Storlek: 148 hektar varav 55 hektar land
Syfte: Att bevara och utveckla områdets värden för
rekreation och biologisk mångfald. Äldre skog, naturliga
stränder och marina värden är särskilt värdefulla livsmiljöer
som ska bevaras.
Markägare och naturvårdsförvaltare: Nacka kommun

Mer information:

naturkartan.se och nacka.se

