Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1978:37
Kungörelse
om Vitörarnas naturreservat

Utkom från trycket
den 11 april 1978

utfärdad den 13 mars 1978
I avsikt att skydda och vårda ett område, som hyser väsentliga och delvis unika naturvärden samt att förhindra
olämplig exploatering inom detsamma, har länsstyrelsen genom beslut 1978-03-13 med stöd av 7 § naturvårdslagen
förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars gränser redovisas på till beslutet hörande karta, är beläget i
Bottenhavet 5 km sydost om Sörfjärden i Gnarp, Nordanstigs kommun och utgöres av ca 51 ha land jämte ca 100 ha
vatten och grund.
RESERVATSFöRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8 och 10 §§ naturvårdslagen (1964:822,
ändrad 1974:1025) samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
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 ny byggnad eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat ändamål än det, vartill
byggnaden tidigare varit använd,
2. utföra anläggningsarbete, bygga vägar, ledningar eller dylikt,
3. bedriva täktverksamhet, utföra schaktning, sprängning, fyllning eller liknande arbetsföretag,
4. skada fast föremål eller ytbildning,
5. bedriva jakt,
6. anordna upplag,
7. uppsätta stängsel eller andra hägnader,
8. gödsla skogs- och myrmark eller nyttja kemiska bekämpningsmedel,
Dessutom gäller förbud att utan länsstyrelsens tillstånd,
1. ändra byggnads yttre t ex tillbyggnad, ytbeklädnad, färg, fönster m m,
2. vidtaga skogliga åtgärder.
Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. skada fast föremål eller ytbildning,
2. göra åverkan på skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetation,
3. framföra motordrivet fordon — förbudet gäller ej för färd på is,
4. framföra motorbåt med högre hastighet än 7 knop,
5. medföra hund som ej är kopplad eller annat husdjur,
6. medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotgrafering eller genom att färdas och uppehålla sig i närheten av
fågelkolonier,

7. under tiden 15.4—31.7 landstiga på eller komma Sörskär och intilliggande skär närmare än 100 meter — för
yrkesfiske gäller endast landstigningsförbud.
Dessa förbud gäller även markägare och annan sakägare. Ägaren till stugan på Sörskär undantas från punkt 7.

Bestämmelser om vård och förvaltning
Naturreservatet skall vårdas så att en genuin skärgårdsmiljö och tilltalande landskapsbild erhålles. Skogsbruk skall
inte bedrivas. Förutsättningar skapas för allmänheten att nyttja Örhamnen som bas för utsjöfiske med lösa redskap.
Befintlig bebyggelse saneras och upprustas. En stugförening bör bildas för gemensam skötsel av hamn och
närområde kring bebyggelsen vid Örhamnen.
Skogsvårdsstyrelsen utses att vara naturvårdsförvaltare i samråd med styrelsen för resp skifteslag.
Skogsvårdsstyrelsen upprättar vid behov skötselplan.
Reservatet utmärkes genom skogsvårdsstyrelsens försorg i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade
anvisningar.
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