22 FS 1988:17
Utkom från
trycket den
7 juli

Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
naturreservatet Smitingen-Härnöklubb, Härnösands kommun;
utfärdat den 27 maj 1988
Namn:
Kommun:
Registerområde:
Läge:
Kartblad:
Fastigheter:
Markägare:

Servituträtter:

Areal:
Naturvårdsförvaltare:
Övrigt:
Objektnummer:

Smitingen-Härnöklubb
Härnösand
Härnösands församling
Ca 5 km öster om Härnösands centrum
Ekonomiska kartan; 17I 8c, 8d, 9c, 9d
Topografiska kartan; 17I NV
Stadsäga 408 å Härnön samt del av stg 403 B och stg
392 å Härnön
stg 408; staten genom statens naturvårdsverk
(naturvårdsfonden) Stg 403 B; Härnösands kommun
stg 392 B; Birger Högström, Fågelstavägen 11
871 60 HÄRNÖSAND
Stg 403 C har rätt att på stg 403 B kostnadsfritt få
utnyttja befintliga och blivande kör- och gångvägar,
samt ha båtplats eller båtbrygga för en båt vid
stranden mot Gånsviken nedanför stg 403 C.
(Officialservitut bildat vid avstyckning akt
Härnösand 362)
275 ha, varav landareal 185 ha och vattenareal 90 ha
Härnösands kommun, fritidsnämnden i samråd med
Länsstyrelsen
Inom del av reservatet gäller fastställd detaljplan
22 020 48

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1974:1025) förklarar länsstyrelsen stg
408 samt del av stg 403 B och stg 392 å Härnön i Härnösands kommun för naturreservat, se
bilaga 1.
Ändamål med reservatet är att
-bevara den naturmiljö dvs områdets landformer, grottor och olika naturtyper, som är
förutsättningen för friluftslivet i området
-med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka reservatet

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8, 9 och 10
§§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet.
Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:
-använda motorbåt eller annan motordriven farkost i Klubbsjön
-föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och platser
-rida
-tälta utan naturvårdförvaltarens tillstånd
-elda direkt på berghällar, i grottor, grytor eller på sandstranden

Bertil Löfgren
Britt Marie Lindström

