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Kungörelse
om Lugnsjöns naturreservat
utfärdad den 20 juni 1995.

Länsstyrelsen beslutade den 20 juni 1995 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Lugnsjöns naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Söderhamn
Församlingar:

Söderhamn

Fastigheter:

Del av stadsäga 704 och område litt au

Ägare:

Söderhamns kommun

Lägesbeskrivning:

Vid Lugnet. 1,5km söder Stugsund

Koordinater:

X 6798 Y 1570

Areal:

totalt 36 ha varav 10 ha vatten, 20 ha produktiv skogsmark och 6 ha myr

Naturvårdsförvaltare:

Söderhamns kommun

Beskrivning av naturreservatet
Lugnsjön ligger i ett sjösystem mitt emellan Färssjön och Vadtjärnen, vilket avleds till Söderhamnsfjärden. I början av
1900-talet sänktes Lugnsjöns vattenbestånd ca 1m syfte att vinna mark. Sjön är därför grund. Näringsrikt
tillströmmande vatten bidrar till en frodig vegetation i sjön, vilket gynnar ett rikt fågelliv.
Sjön omges av skog av varierande sammansättning. Ett av de värdefullaste bestånden är den 75-åriga gråalskogen
utefter södra sjöstranden. Beståndets undervegetation är av frodig lundkaraktär. Flera sydliga fågelarter brukar finnas
här.
Reservatet är lätt tillgängligt från bilväg samt via cykel- gångvägar och stigar.
Två fågeltorn finns vid Lugnsjön.
Områdets betydelse och behov av skydd
Lugnsjön, våtmarken och skogen söder om sydost därom är en rik naturmiljö av stort värde för närboendes friluftsliv
och naturvården.
Områdets natur tål inta att tas i anspråk för annat än naturvård och friluftsliv. Sjön och delar av skogen behöver vårdas
planmässigt för att värdena skall främjas. Det är därför angeläget att området skyddas som naturreservat.

Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området vars avgränsning framgår av kartan till beslutet bör av skäl som nämnts skyddas och vårdas.
Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § naturvårdslagen området som naturreservat.

Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda Lugnsjön som fågelsjö samt våtmark och skog däromkring, allt av
stort värde för naturvården och det rörliga friluftslivet.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser skall gälla.
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga
över fastighet inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uppföra byggnad eller anläggning
anlägga väg, parkeringsplats, stig, bro, brygga, mast, torn, luft- eller markledning
bedriva täkt eller att anordna upplag
borra, spränga, gräva, schakta, tippa, fylla ut eller dika
sprida kemiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
röja eller avverka skog
bedriva jakt

Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet enligt 9 §
naturvårdslagen, och som är närmare angivna i skötselplan.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att följande anordningar utförs
och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet.
2. Underhåll av stigar och vägar
3. Skötsel av området enligt fastställd skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skada fast föremål eller ytbildning
göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen
framföra motordrivet fordon
elda eller ta ved
tälta
medvetat störa djurlivet

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.
2. Kommunen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
Länstyrelsen upphäver härmed sitt beslut 1972-08-30 om Lugnsjöns naturreservat.
Lars Eric Ericsson
Anders Malmborg

