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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
Lill-Sundsjöns naturreservat, Sundsvalls kommun;
utfärdad den 19 november 1998
Reservatets benämning
Objektnummer
Kommun
Socken
Fastigheter
Markägare

Lägesbeskrivning
Topografisk karta
Ekonomisk karta
Gräns
Area
Därav landareal
Naturtyper
Naturvårdsförvaltare
Övrigt

Naturskogen Lill-Sundsjön
2202069
Sundsvall
Lidens församling
Österflygge 2:29, del av 2:8 och 3:13
Sundsvalls kommun (2:29), övriga: Karl Bertil
Åslund och Erik Gottfrid Åslund,Liden samt Jonas
Sigvard Åslund, Sundsvall
12 km söder om Liden
17 H NV
17 G 88
Reservatets gräns är markerad med heldragen linje
på karta, se bilaga 1
16 ha
16 ha
Skog
12 ha
Myr
4 ha
Sundsvalls kommun
Sommarstugetomt vid stranden (2:9) ingår ej i
reservatet

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) beslutar Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun
att fastigheten Österflygge 2:29, och del av fastigheterna 2:8 och 3:13, Lidens församling,
Sundsvalls kommun skall avsättas som naturreservat. Naturreservatet som omfattar 15,85 ha
har markerats på till beslutet hörande kartan. Beslutet togs den 28 januari 1997.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar kommunstyrelsen med stöd av 8, 9,10
§§ naturvårdslagen samt 9, 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
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 skada levande och döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter
förutom bär och matsvampar
-rida eller cykla inom reservatet
-framföra motordrivet fordon utan tillstånd från förvaltaren eller dennes ombud. (Gäller även
snöskoter, mopeder, motorcyklar eller terränggående motorfordon)
-tälta
-göra upp eld
-skräpa ned eller deponera plåt, plast, glas, papper, avfall eller annat inom reservatet

Länsstyrelsen

