Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1978:36
Kungörelse
om Stenöorn naturreservat

Utkom från trycket
den 28 febr 1978

utfärdad den 13 mars 1978
I avsikt att skydda och vårda ett område, som är synnerligen betydelsefullt som rastlokal för många fåglar, främst
vadare och som har stort värde som häckningspiats och dessutom är botaniskt intressant, har länsstyrelsen genom
beslut 1978-03-13 med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars gränser
redovisas på till ärendet hörande karta, är beläget vid Bottenhavskusten sydost om Sandarne i Söderhamns kommun
och utgöres av ca 10 ha land samt ca 45 ha vattenområde.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8—10 §§ naturvårdslagen (1964:822,
ändrad 1974:1025) samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares rätt
att förfoga över fastighet inom reservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. uppföra byggnad,
2. utföra anläggningsarbete, såsom att bygga vägar, framdraga ledningar, eller dylikt,
3. eljest vidtaga åtgärd — arbetsföretag, transport eller annat — som kan skada eller förändra fast naturföremål,
ytbildning eller växtlighet,
4. vidta skoglig åtgärd,
5. framföra cykel eller motordrivet fordon,
6. anordna upplag,
7. uppsätta stängsel eller andra hägnader,
8. bedriva jakt eller övningsskjutning,
9. använda bekämpningsmedel.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Fastighetsägare och innehavaré av särskild rätt till marken är skyldiga att tåla att de åtgärder vidtas, som framgår av
bifogad skötselplan.
Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen och vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. under tiden 1/4—31/8 beträda såväl land som vattenområde inom reservat med undantag för särskilt markerad
stig och utsiktsplats,
2. förstöra, skada eller förändra fast naturföremål eller ytbildning,
3. plocka blommor eller på annat sätt skada växtligheten t ex bryta kvistar, gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
4. medvetet störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering,
5. framföra cykel eller motordrivet fordon,
6. låta hund eller annat husdjur beträda området,
7. tälta eller göra upp eld,

8. på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller liknande.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
a. Syfte med vård och förvaltning av reservatet
Stenöorn består av låga sandåsar med mellanliggande översvämningsområden. Stenöorn är så gott som trådlös
och har strandängsvegetation av omväxlande torra och fuktigare ängstyper. På den centrala delen av udden täcks
de konvexa ytorna av tät kråkrismatta medan de lägre, könkava ytorna är svartfärgade av torkade alger i ett
fältskikt, som inte är slutet. Även örtrika strandpartier med grov-grus förekommer. Vegetationen är tunn och
känslig för slitage. Reservatet skall vårdas så att de biologiska värdena skyddas och bevaras och att naturmiljön
och landskapsbilden bibehålles.
b. Skötselplan — gäller intill dess ny plan fastställes.
1. Mark och vatten: ingrepp och åtgärder, som påverkar områdets allmänna karaktär och naturmiljö får inte
förekomma. Städning och bortforsling av skräp utföres — eljest inga åtgärder aktuella.
2. Friluftsliv: omfattande begränsning i allmänhetens rätt att beträda området under känslig tid för fågelliv och
vegetation. Åtgärder: utmärkning av från tillträdesförbud undantagen stig och utsiktsplats. Stigen och
utsiktsplatsen begränsas med mark-nära stängsel. Uppförande av utsiktsplattform och uppsättande av
informationstavlor längs reservatets västgräns och vid P-platsen vid Stenö havsbad.
c. Reservatet utmärkes genom skogsvårdsstyrelsens försorg enligt naturvårdsverkets anvisningar.
d. Söderhamns kommun utses att i samråd med skogsvårdsstyrelsen vara naturvårdsförvaltare av reservatet.
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