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    22 FS 2004:61 

   
  Utkom från  

trycket den  
    13 augusti 2004 
 
Länsstyrelsens i Västernorrlands län kungörelse av regeringens beslut om 
bildande av naturreservatet Stensjöflon, Sollefteå kommun, samt 
föreskrifter för reservatet; 
 
utfärdad den 11 augusti 2004. 
 
Regeringen har den 10 juni 2004 beslutat att fastställa länsstyrelsens beslut, av 
den 30 augusti 2002, om inrättande av naturreservat på del av fastigheterna 
Stensjö 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, 1:10, 1:11 och 1:14 samt del av Runeåberg 1:40, 
Sollefteå kommun. Reservatet är beläget ca 15 km söder om Edsele. 
 
Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen (SFS 
1964:822) om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i 
övrigt inom reservatet 
 
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. plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedsvampar. Bär och 

matsvamp får dock plockas 
3. tälta eller göra upp eld annat än inom anvisat område/platser 
4. klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada 

djurlivet 
5. framföra motordrivet fordon och cykel annat än på skogsbilväg 
6. skada mark och block  
7. medföra ej kopplad hund eller annat husdjur 
8. uppsätta skylt, göra inskrift e dyl 
9. utföra vetenskapliga undersökningar utan markägarens och länsstyrelsens 

tillstånd 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 8 och 9 §§ 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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I och med denna kungörelse upphävs samtidigt tidigare kungörelse 22 FS 
2002:308 som utkom från trycket den 3 oktober 2002. 
 
 
 
LÄNSSTYRELSEN 
 
 
 

 
 


