Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1978:55
Kungörelse
om Notholmens naturreservat

Utkom från trycket
den 30 maj. 1978

utfärdad den 3 april 1978.
I avsikt att skydda och vårda ett område vid den norra Hälsingekusten, vilket är av väsentlig
betydelse för allmänhetens friluftsliv, har länsstyrelsen genom beslut den 3 april 1978 med stöd av
7 § naturvårdslagen förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars gränser redovisas på till
beslutet hörande karta, är beläget i Mellanfjärden omedelbart utanför fiskeläget, Nordanstigs
kommun och utgöres av sammanlagt ca 42 ha land och vatten. Landarealen är 17 ha.
Reservatsföreskrifter
För att trygga syftet 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.
Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen 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 ny byggnad eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat
ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd,
2. utföra anläggning, bygga vägar, ledningar o dyl,
3. bedriva täktverksamhet, utföra schaktning, sprängning, fyllning eller liknande arbetsföretag,
4. skada fast föremål eller ytbildning,
5. anordna upplag eller uppsätta stängsel,
6. i strid mot gällande skötselplan utföra avverkning, röjning eller skogsodling,
7. gödsla skogs- och myrmark eller nyttja kemiska bekämpningsmedel.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägaies skyldighet att tåla visst intrång
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att tåla det intrång, som följer med ett allmänt
nyttjande av marken, med upprättande av enklare anordningar för allmänheten samt erforderlig
skyltning och markering.
Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga 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,
4.
framföra motorbåt med större hastighet än 7 knop utom i prickad farled,
5.
medföra hund som ej är kopplad,

6.

medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering eller genom att uppehålla sig
vid bo- och häckningsplatser.

Länsstyrelsen erinrar om att det inom norra delen av Notholmen liggande gravfältet med
omgivande mark är skyddat enligt fornminneslagen.
Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
Reservatet skall skötas enligt anvisningar i skötselplan. Förslag till sådan plan upprättas genom
förvaltarens försorg, och underställs länsstyrelsen för fastställelse.
Reservatet skall utmärkas av skogsvårdsstyrelsen i enlighet med av statens naturvårdsverk
utfärdade anvisningar.
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