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Länsstyrelsens i Västernorrlands län beslut om om bildande av Brämöns naturreservat,
Sundsvalls kommun samt föreskrifter för reservatet;
beslutat den 24 mars 2004.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) att avsätta del av fastigheten
Brämön 3:1 i Sundsvalls kommun som naturreservat. Reservatet är beläget ca 28 km sydost
Sundsvall.
Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iaktta inom naturreservatet
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd
och buskar.
2. gräva upp eller skada växter eller vedlevande svampar. Ej fridlysta växter liksom bär och
matsvamp får plockas till husbehov
3. landstiga, beträda eller annat än tillfälligtvis uppehålla sig inom de på beslutskartan (bilaga 1)
markerade fågelskyddsområdena under perioden 15 april tom 15 augusti
4. tälta annat än i anvisat område under perioden 1 februari tom 31 juli (se skötselplan, bilaga 2)
5. göra upp eld annat än på anvisade platser under perioden 1 maj tom 31 augusti (se skötselplan,
bilaga 2)
6. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet
7. samla insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande
8. framföra motordrivet fordon inklusive snöskoter
9. skada mark och block
10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt
som får bedrivas i reservatet
11. utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd
12. anordna idrottstävling eller bedriva organiserat friluftsliv utan länsstyrelsens tillstånd
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 och 8 §§ naturvårdslagen ifråga om rätten att
förfoga över berört mark- och vattenområde samt att tåla visst intrång.
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
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