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22 FS 1984:10
Utkom från
trycket den
24 maj 1984

Kungörelse
Bildandet av Svartnäsuddens naturreservat, Vibyggerå socken, Kramfors
kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, i dess nuvarande lydelse)
har länsstyrelsen 1984-04-27 beslutat att fastigheten Gålsjönäs 1:9
Vibyggerå socken, Kramfors kommun, skall utgöra naturreservat på
grund av dess betydelse för kännedom om landets natur och dess
märkliga beskaffenhet. Naturreservatet, som omfattar 63 ha, har
markerats på till beslutet hörande karta.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen
med stöd av 8, 9 och 10 §§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ na turvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt
vård och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående iskränkning i
markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten
inom naturreservatet.
Utöver föresrifter och förbud i andra lagar och författningar skall
förbud gälla att
1 spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form
2 anordna upplag eller utföra utfyllnad
3 dra fram permanent mark- eller luftledning
4 uppföra byggnad eller annan anläggning
5 dika eller dämma
6 avverka, röja eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar eller annan växtlighet. Skogsskyddsbestämmelserna enligt
20 § skogsvårdslagen 81979:429) skall ej gälla inom reservatet
7 använda kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen
8 bedriva småviltsjakt
9 göra upp eld
B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst
intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till mark skall tåla att
de åtgärder vidtas som framgår av bifogad skötselplan.
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C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har
att iakttaga inom naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall
förbud gälla att
1 göra åverkan på mark och växtlighet
2 störa djurlivet
3 medföra ej kopplad hund
4 tälta eller göra upp eld
5 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
samt att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor och lavar
6 framföra motordrivet fordon.
D Bestämmelser jämlik 9 § naturvårdsförordningen om vård och
förvaltning.
a syfte med vården och förvaltningen
Naturreservatet skall vårdas med avsikt att låta vegetationen utvecklas mot urskog och i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området.
B skötselplan
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården genom att fastställa
skötselplan.
C utmärkning
Naturreservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
D förvaltare
Svartnäsuddens naturreservat skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen
i Västernorrlands län.
Besvär kan anföras över detta beslut hos regeringen, jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm, inom tre veckor från dagen för utfärandet
av denna kungörelse.

Nils Sjölin

Per Simonsson
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