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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
Fågelsångens naturreservat, Timrå kommun;

utfärdad den 19 november 1998

Reservatets benämning Fågelsångens naturreservat
Objektnummer 2202074
Kommun Timrå
Socken Hässjö socken
Fastighet Gasabäck 3:1 och 2:6
Markägare Timrå kommun
Lägesbeskrivning Mellan Klingerfjärden och Tynderövägen 2-3 km

SSO om Söråkers centrum
Topografisk karta 17 H NO
Ekonomisk karta 17 H 6h
Geokod 17H6H1D2F
Gräns Reservatets gräns är markerad med heldragen linje

på kartan, se bilaga 1.Ska markeras i fält med
fyrkantiga stolpar i hörnen samt vid stigar. Skyltar
med texten ”Naturreservat” ska sättas upp vid stigar.
Gränserna i sin helhet är markerad på en kopia av
”gula kartan”, se bilaga 1 samt på kopia av
översiktskartan, bilaga 4. Gränsen utgörs av
sockengränsen mot Tynderö i sydöst, en linje 60
meter nedan den planerade genomfartsvägen i
nordost, en linje 70 meter hitom fastighetsgränsen i
nordväst samt en gräns i sydväst på ca 50 meter från
strandlinjen

Area 51 hektar
Därav landareal 51 hektar
Naturtyper Lövskog (gråaldominerad),blandskog med gran,

betesmark, bäck- och havsstrand
Naturvårdsförvaltare Timrå kommun, miljö- och byggkontoret

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) har Timrå kommun den 12 februari 1998
förklarat det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.



För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Timrå kommun 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.

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

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

-framföra motordrivet fordon,
-tälta,
-elda än på annat än iordninggjord plats,
-störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya
eller gryt,
-bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd
och buskar
-plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
-fånga och insamla ryggradslösa djur
-bedriva jakt,
-uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
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