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Kungörelse
om Snäckens naturreservat
utfärdad den 13 mars 1978

I avsikt att skydda och vårda ett område, som utgöres av en rullstensås med väl utbildat
system av strandvallar och en särpräglad vegetation med grova martallar och tunt täcke
av mossor, lavar och bärris 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, år beläget vid Bottenhavet 5 km SSO om Långvinds bruk
i Hudiksvalls kommun och utgöres av ca 6 ha land jämte vatten och grund intill 50
meter från land.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8 och 10
8§ 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 § naturvårdsIagen om 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 eller anläggning,
2. utföra arbetsföretag eller på annat sätt vidtaga åtgärd, som kan påverka eller
förändra markytans form, skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen,
3. anordna upplag,
4. anbringa skylt, tavla, affisch, inskrift o dyl,
5. framföra fordon.
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. beträda inhägnade områden och skada hägnader,
2. framföra fordon,
3. förstöra eller skada naturföremål och ytbildning,
4. skada skogsbeståndet, ris-, ört- och markvegetationen,
5. tälta och ställa upp husvagn,
6. landa med båt och lägga upp båt,
7. på ett störande sätt använda radio, bandspelare o dyl.
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Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
Reservatet skall vårdas så att de geologiska och botaniska värdena skyddas och
bevaras. Avverkning och röjning får inte förekomma. Störande uppväxt får avlägsnas.
Vegetationsdelen av reservatet skall hållas inhägnad med marknära stängsel med
undantag för vissa promenadstråk genom området.
Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i samråd
med markägaren.
Reservatet skall genom naturvårdsförvaltarens försorg utmärkas i enlighet med
naturvårdsverkets anvisningar.
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