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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
Hörnsjöns naturreservat, Örnsköldsviks kommun;

utfärdad den 19 november 1998

Reservatets benämning Hörnsjöns naturreservat
Objektnummer 2202062
Kommun Örnsköldsvik
Socken Själevads socken samt Örnsköldsviks församling
Fastigheter Hörnett  2:6, 3:6, 4:5, 4:6, 4:46, 4:47, 31:1, 39:1

samt Örnsköldsvik 2:1, 2:2
Markägare Örnsköldsviks kommun
Lägesbeskrivning  1 km SV Örnsköldsvik
Topografisk karta 19 I SO
Ekonomisk karta 19 I 4i-j
Gräns Reservatets gräns är markerad med streckad linje på

karta, se bilaga 1
Area 58 ha
Därav landareal 50 ha
Naturtyper Produktiv skogsmark 35 ha

Impediment 15 ha
Naturvårdsförvaltare Örnsköldsviks kommun genom Kultur- och

fritidskontoret

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822 omtryckt 1991:641) och länsstyrelsens beslut
(1989-06-16) om delegation till kommunen, förklarar Örnsköldsviks kommun det område
som utmärkts på bifogad karta som naturreservat. Det omfattar nuvarande fastigheterna
Hörnett 2:6, 3:6, 4:5, 4:6, 4:46, 4:47, 31:1, 39:1 i Själevads socken samt Örnsköldsviks 2:1,
2:2 Örnsköldsviks församling. Fastighetsbildningen kommer att ändras men det är område
som på kartan är utmärkt som omfattas av reservatsförordnande. Beslutet togs den 7 juni
1994.

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar kommunen med stöd av 8, 9 och 10 §§
naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484, omtryckt 1987:939) att
nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla för området.

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



Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:

-bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att gräva
upp örter, gräs, mossor och lavar
-göra upp eld annat än på anvisade platser vid vindskydd
-medvetet störa djurlivet
- rida
-framföra motordrivet fordon, förutom handikappfordon, på därför avsedda stigar utan
kommunens tillstånd
-uppställa hus- eller släpvagn utan kommunens tillstånd
-bada
-framföra båt, kanot, kajak eller andra farkoster i Hörnsjön

Länsstyrelsen


