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  Utkom från  
trycket den 

    11 juni 2008 
 

 
 
 
Länsstyrelsens i Västernorrlands län beslut om bildande av 
naturreservatet Salen, Sundsvalls kommun, samt 
föreskrifter för reservatet; 

 
beslutat den 10 juni 2008. 
(Dnr 511-1695-08) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att avsätta  
delar av fastigheterna Armplågan 1:1, Björkön 1:1, 2:7, 2:8, 2:10, 2:30, 2:139 
samt Sundsskogen 1:1 i Sundsvalls kommun som naturreservat. Reservatet är 
beläget cirka 13 km sydost om Njurundabommen på Björköns ostsida. 
 
Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken 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. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd 
och buskar. 
2. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp 
för husbehov. 
3. plocka, gräva upp eller samla in land- eller undervattensväxter eller delar därav, 
undantaget lösdrivande alger  
4. genom grävning eller på annat sätt skada mark och block. 
5. insamla, skada eller föra bort ryggradslösa djur. 
6. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa, fånga eller skada däggdjur, 
fåglar, grodor och kräldjur. 
7. ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 1 dygn, utom när vädret 
inte medger fortsatt färd. 
8. i inre Salen och Tjockholmsviken (se beslutskarta) bedriva fiske med annat än 
handredskap.  
9. beträda Sörstenarna, Norrstenarna och Glihällan under perioden 1 april - 31 
augusti (se beslutskarta). Förbudet gäller ej statlig eller kommunal tjänsteman i 
tjänsteärende. Förbudet gäller inte heller fiskerättsägare vid förtöjning av fasta 
fiskeredskap. 
10. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, med undantag för båt 
och snöskoter. 
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11. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkoster eller åka 
vattenskidor. 
12. släppa ut avloppsvatten, kylvatten, varmvatten, barlastvatten, tankspolvatten. 
13. bunkra, lossa eller lagra flytande bränsle. 
14. utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller 
annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd. 
15. använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd. 
 
Föreskrifterna ovan gäller från den 12 juni 2008. 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap 5 och 6 §§ miljöbalken 
ifråga om rätten att förfoga över berörd mark samt att tåla visst intrång. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
 
 
 
Gerhard Larsson 
 Charlotta Nygård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgivare 
Barbro Nyberg, Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
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