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Kungörelse
om Drakön-Tihällarnas naturreservat
utfärdad den 30 mars 1990.
Länsstyrelsen beslutade den 30 mars 1990 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta DrakönTillhällarnas naturreservat
Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Hudiksvall
Församling:
Njutånger
Areal:
120 ha land och 1390 ha vatten
Fastigheter:
Agön 3:1 och 6:1, samt Kråkön 2:1, 3:1, och
4:1, i övrigt enskilt och allmänt vattenområde
Ägare:
Hudiksvalls kommun
Omfattning och gränser:
Reservatet omfattar Drakön, Aspskär,
Små-Tihällan, Tihällan, Tihällsten samt
skär, vattenområde och bottnar enligt kartan.
NaturvårdsHudiksvalls kommun
förvaltare:
Kartblad:
157 4, 157 2
Ändamålet med reservatet är att bevara områdets natur, särskilt skogen och sälarnas miljö.
A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares rätt
att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter i lagar och förordningar är det förbjudet att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uppföra byggnad eller anläggning
bedriva täkt, gruvbrytning, utfyllnad muddring, schaktning eller dikning
anlägga väg, ledning eller upplag
bedriva skogsbruk eller ta ved
plantera in växt- och djurart som är främmande för området
bedriva jakt
under tiden 1/2 — 31/8 vistas inom område som anges på beslutskartan.

B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken skall tåla att informationsskyltar om
reservaten sätts upp på Drakön, Aspskär och Tihällarna.
C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver föreskrifter i lagar och förordningar är det förbjudet att:
1. under tiden 1/2 — 31/8 vistas inom område som anges på beslutskartan.
2. medvetet störa djurlivet
3. vid landstigning medföra hund som inte är kopplad
4. göra upp eld
5. göra åverkan på skogen, busk-, ört- eller markvegetationen.
D. Föreskrifter med stöd av 9 § 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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