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

utfärdad den 19 november 1998

Reservatets benämning Grenforsens naturreservat
Objektnummer 2202072
Kommun Sundsvall
Socken Tuna socken
Fastigheter Tunbyn 1:5, 1:48, 2:5, 2:24, 2:30 och 3:60
Markägare Majlis Söderblom, Sven Andersson, Bengt o Anita

Klingehed, SCA Kraftfastigheter, Sundsvalls
kommun och Alf o Ethel Hallén

Lägesbeskrivning Nedre Ljungan, ca 10 km uppströms från E4-bron
över Ljungan vid Njurundabommen

Topografisk karta 17 H SV
Ekonomisk karta 17 H 2c
Geokod 17H2E1D3D
Gräns Reservatets gräns är markerad med heldragen linje

på karta, se bilaga 1
Area 27,4 ha
Därav landareal 18,6 ha
Naturtyper Älv 8,8 ha

Skog 18,6 ha
Naturvårdsförvaltare Sundsvalls kommun
Övrigt Angående skriftlig överenskommelse med

markägarna se reg.akt 3586

Med stöd av 7 § naturvårdslagen beslutar kommunstyrelsen att Grenforsen, som skall utgöras
av delar av fastigheterna Tunbyn 1:5, 1:48, 2:5, 2:24, 2:30 och 3:60, Tuna församling, skall
avsättas som naturreservat. Reservatet omfattar c:a 27,4 ha som markerats på den till beslutet
hörande kartan.

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar kommunstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
Beslutet togs den 16 juni 1997.



Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förordningar och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

-göra åverkan på mark och växtlighet t. ex. genom att uppgräva växter, fälla träd eller på
annat sätt orsaka erosion av nipbranter eller skada mark och växtlighet

-taga ris, grenar, näver, löv m.m. från växande träd och buskar
-bortföra stenar, grus eller sand från stranden
-vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet
-rida eller cykla inom reservatet
-framföra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren. (Gäller även snöskoter, mopeder,
motorcyklar eller terränggående motorfordon)
-göra upp eld annat än på särskilt angivna platser
-skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper eller annat avfall inom reservatet
Observera att fisket inom reservatet följer särskilda regler.
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