Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1981:3
Kungörelse
om sälskyddsområden

Utkom från trycket
den 27 febr. 1981

utfärdad den 3 febr 1981
Länsstyrelsen har 1981-02-03 med stöd av 14 § tredje stycket naturvårdslagen
(1964:822, ändrad 1974:1025) och 15 § naturvårdsförordningen (1976:484) beslutat att
följande områden skall vara sälskyddsområden. Områdenas läge och omfattning
framgår av bifogade tre kopior av sjökort.
1. Lövgrunds rabbar, Gävle kommun.
Areal, ca 530 ha. Området begränsas av fyra räta linjer, som sammanbinder fyra
utsjöprickar A, B, C, D, belägna i utkanten av grundområdet vid Lövgrunds rabbar.
2. Området kring Tihällan, söder om Agön, Hudiksvalls kommun.
Areal, ca 630 ha, varav ca 28 ha landområde. Området begränsas av fyra räta linjer
i nord-sydlig och östlig-västlig riktning:
I öster, BC: Från grundet Handskarna, B, rakt söderut (1 500 meter) till punkt C.
i norr, AB: Från grundet Handskarna, B, rakt västerut, söder om Små-Tihällan,
till en punkt A norr om Tihållstens
västra udde.
I väster:
Från punkt A rakt söderut, 1 500 meter, längs västra udden på
Tihällsten, till punkt D.
I söder:
Från punkt C rakt västerut till punkt D.
3. Gran, norra delen, Nordanstigs kommun.
Areal, ca 86 ha, varav ca 12 ha landområde. Området begränsas av två räta linjer
dragna frän Gran’s östligaste punkt, A, den ena rakt västerut till punkt B och den
andra rakt mot Lillgrund’s östra sjömärke till punkt C samt en nordlig båglinje, B—
C, dragen längs öns 20 meters-djupkurva.
4. Lillgrund, Nordanstigs kommun.
Areal, ca 1 300 ha. Området omfattar Lillgrund samt vattenområdet däromkring
intill 1 000 m från grundområdets 10 metersdjupkurvor.
Följande föreskrifter gäller för samtliga fyra skyddsområden
Det är förbjudet att landa med båt eller annan farkost på de skyddade landområdena
samt att färdas eller uppehålla sig inom de gränser som angivits för respektive
skyddsområde. Förbudet gäller årligen för tiden 1 februari 31 augusti.

Förbudet gäller inte statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende. Yrkes- och
binäringsfiskare som är beroende av fisket inom de skyddade områdena kan hos
länsstyrelsen söka tillstånd att färdas och uppehålla sig inom berörda områden. (Med
binäringsfiskare menas den fiskare som är sysselsatt med fiske av väsentlig betydelse
för vederbörandes försörjning).
Det är förbjudet för yrkesfiskare att döda eller fånga tillfälligtvis påträffad säl inom
skyddsområdena.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor från den dag då den kommit ut från trycket.
A Tollstorp
Anders Malmborg

