Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1991:25
Kungörelse
om Agöns-Kråköns naturvårdsområde

Utkom från trycket
den 30aug 1991

utfärdad den 30 mars 1990.
Länsstyrelsen beslutade den 30 mars 1990 med stöd av 19 § naturvårdslagen att avsätta
Agöns-Kråköns naturvårdsområde
Uppgifter om naturvårdsområdet
Kommun:
Hudiksvall
Församling:
Njutånger
Areal:
1170 ha land och 1860 ha vatten
Ägare:
Hudiksvalls kommun och sjöfartsverket
Omfattning
Naturvårdsområdet omfattar Agön, Kråkön,
och gränser:
mindre öar och skär samt vattenområde och bottnar, allt angivet på karta 1.
Inom områden vid Agö hamn, Agö fyrplats och Kråkö hamn som angivits på
karta 2, omfattar naturskyddsföreskrifterna bebyggelse, anläggning och
arbetsföretag. Förändring av exteriör hos byggnad och anläggning regleras i
områdesbestämmelser som kommunen upprättar.
Naturvårdsförvaltare:

Hudiksvalls kommun

Kartblad:

157 4

Ändamålet med naturvårdsområdet är i första hand att bevara och främja öarnas värden för
rörligt friluftsliv.
Andamålet är vidare att bevara skog på improduktiv mark samt vissa andra skogsbestånd och
våtmarker samt att bibehålla öarnas riksintresse från naturvårds- och kulturminnesvårdssynpunkt.
Föreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet.
a. Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det med undantag av vad som
angivits under b. förbjudet att
1. uppföra byggnad eller anläggning
2. anordna upplag, annat än tillfälligt i samband med skogsbruk
3. bedriva täkt, schaktning, muddring, utfyllnad, tippning eller dikning
4. sprida gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel

5. plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för områdena
6. utföra annan skoglig åtgärd än vad som framgår av skogsbruksplanen och skötselplanen.
Inom naturskogsområden får skogsbruk eller vedtäkt inte förekomma. Visst undantag anges
i skötselplanen
b. Inom områden vid Agö hamn, Agö fyrplats och Kråkö hamn gäller förbud att utan tillstånd
av kommunens byggnadsnämnd
1. utföra arbetsföretag enligt punkt 1—3 ovan
2. fälla träd
Områdenas omfattning framgår av karta 2
B. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att
åtgärderna i skötselplanen utföres, nämligen utmärkning, anläggningar och anordningarna
för friluftsliv samt fornvård.
C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom naturvårdsområdena
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud
gälla att
1. medvetet störa djurlivet
2. vid landstigning medföra hund som inte är kopplad
3. göra upp eld under tiden 1/6—15/8 utom på förberedda eldplatser
4. göra åverkan på skogen, busk-, ört- eller markvegetationen
D. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Naturvårdsförvaltare skall vara Hudiksvalls kommun. Vid förvaltningen skall kommunen
samråda med länsstyrelsen.
2. Länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa
skötselplan.
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