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Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1988:7
Utkom från trycket
den 16 september 1988

Kungörelse
om Hölicks naturreservat
utfärdad den 15 juni 1987.
Länsstyrelsen beslutade den 15 juni 1987 med stöd av 7 § NVL att avsätta Hölicks naturreservat.
Uppgifter om reservatet
Kommun: Hudiksvall.
Socken: Rogsta.
Fastighet: Arnön 12:1.
Lägesbeskrivning: Reservatet omfattar Hornslandets södra udde vid
Bottenhavskusten ca 20 km 50 Hudiksvall. Ekonomiska kartbladen
15H 611, 1511 711.
Gränser: Reservatets gränser framgår av karta i ärendet samt till beslutet fogad karta, bilaga 1.
Areal: 313 ha land och 293 ha vatten. I landarealen ingår 114 ha produktiv skogsmark.
Förvaltare: Domänverket.
Ägare: Staten.
Beskrivning av Hornslandet och Hölicks naturreservat
Hornslandet utgör en ca 7 000 ha stor halvö i Bottenhavet. Berggrunden utgöres i huvudsak av
gnejs med inslag av yngre granit och pegmatit. Lösa avlagringar såsom morän och svallsediment
täcker större delen av halvön. De kalspolade hällmarkerna, de vidsträckta klapperfälten ned
strandvallar samt de torra sandmoarna, vittnar om havets kraftiga påverkan i samband med
landhöjningen. Svackor i terrängen utfylles av myrar eller sjöar.
dela Hornslandet är skogsklätt. På grund av att en skogsbrand gick över området år 1888 och att
äldre skog avverkats sedan dess är prakiskt taget all skog yngre än 100 år. Genom sin omväxlande
naturmiljö, geologi, landskapsbild, flora och fauna — samt sina i de flesta avseenden framträdande
förutsättningar för rörligt friluftsliv har Hornslandet förklarats vara av riksintresse för såväl
naturvården som friluftslivet.
Hornslandet är sedan lång tid tillbaka ett av de områden i landet, där Domänverket gjort särskilda

insatser för naturvård och friluftsliv. Rekreationsvärdena har främjats genom att skogsbruket
bedrivits med beaktande av områdets stora bevarandevärden.
Domänverket har deklarerat sin avsikt att fortsätta med detta. Hölicksreservatet innehåller de flesta
av de naturtyper som förekommer på Hornslandet. Skogen är av varierande beskaffenhet.
Huvuddelen av marken är torr och bevuxen med gles hedartad tallskog och hällmarkstallskog. I
reservatets nordvästra del finns smärre grandominerade skogsbestånd på fuktig mark.
I början på 1980-talet upptäcktes ett omfattande system av urbergsgrottor i reservatets nordvästra
del.
På Hornslandsudden i områdets östra del finns flera fornlämningar. Det rör sig om tomtringar och
stensträngar efter övergivna bosättningar. Inom naturreservatet finns ett välhållet system av stigar
och spår.
Domänverket har sedan 1961 hållit större delen av området som domänreservat.
I anslutning till naturreservatet ligger Hölicks campingplats. Besökande erbjuds här service i form
av bl.a. stugor, husvagnsplatser, tältplatser, sanitet, kiosk och servering, allt väl inpassat i en
tilltalande miljö.
Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara och vårda ett av havet starkt präglat område
vid södra Bottenhavskusten. Flera skogsbestånd av såväl frisk/fuktig som hedartad skogstyp liksom
våtmark och torrängar skall bevaras utan åtgärder.
Området är av stor betydelse för kännedomen om landets natur samt har stort värde för friluftslivet.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. bedriva skogsbruk eller avverka skog utöver vad som anges i bifogad skötselplanen
2. företa åtgärder som avses i byggnadsstadgans 54 § (nybyggnad, m.m.)
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- eller
dräneringsförhållanden
4. anlägga ny väg, stig eller parkeringsplats
5. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med, områdets skötsel
6. dra fram mark- eller luftledning
7. förutom i samband med skogsbruk eller för sjöfartsverkets behov framföra motordrivet fordon i
terrängen. Det är inte tillåtet att ta ny väg med fordon över strandvallar och klapperstensfält
8. inom vattenområdena muddra, dumpa, bedriva täkt eller ta nya områden i anspråk för hamnar
eller fiskodling
9. sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, gödselpreparat eller kalk
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att man utför de åtgärder
som framgår av skötselplanen.
Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. framföra motordrivet fordon eller parkera fordon, hus- eller släpvagnar i området
2. elda på annan än särskilt anvisad plats
3. tälta
4. rida
5. förtöja båt mer än ett dygn i följd. Gäller ej båtplatsen vid Hölicksskär
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen

1. Länsstyrelsen fastställer föreskrifterna m.m. om naturvårdsförvaltningen vilka framgår av
skötselplanen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och naturvårdsverkets
anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare skall vara Domänverket. Vid förvaltningen skall samråd fortlöpande äga
rum med länsstyrelsen.
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