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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
Klampenborgs naturreservat Sundsvalls kommun,
Västernorrlands län;

utfärdad den 1 juni 1993 av Sundsvalls kommun

Kommun Sundsvall
Socken Njurunda
Fastighet Hamn 1:13
Markägare Sundsvalls kommun
Lägesbeskrivning I Svartviksfjärden ca 3 km norr om Kvissleby och

1 km norr om Essvik
Areal 25 ha (landyta)
Topografiska kartan: 17H 2g
Ekonomiska kartan: 17H Sundsvall SO
Naturvårdsförvaltare Sundsvalls kommun genom Mark- och

exploateringsavd
Objektnummer 22 020 59

Med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutar kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun att
Klampenborg, fastigheten Hamn 1:13, Njurunda socken, Sundsvalls kommun skall avsättas
som naturreservat.
Reservatet omfattar ca 25 ha landyta samt ett ca 39 ha stort vattenområde och markeras på en
till beslutet hörande karta.

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar kommunstyrelsen med stöd av 8, 9
och 10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter
skall gälla.

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:

-göra åverkan på mark och växtlighet t ex genom att uppgräva växter, fälla träd eller på annat
sätt skada träd och buskar
-vidtaga åtgärder som kan verka störande på djurlivet
-bortföra stenar från stranden



I övrigt erinras om de förbud som allmänt gäller, varvid här kan nämnas förbud mot att:
-olovligen av växande träd taga ris, gren, näver, bark, löv m m (12 kap 2 § brottsbalken)
-skräpa ned i naturen med plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat (23 § naturvårdslagen)
-framföra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren eller dennes ombud. (Gäller även
snöskoter, mopeder, motorcyklar och terränggående motorfordon)
-tälta (utom på särskilt anvisade platser efter samråd med förvaltaren)
-göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats.)
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