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Länsstyrelsen
Gävleborg
Naturvårdsenheten

Se sändlista

BILDANDE AV BJORKEHORNS NÄTURRESERVÄT

Beslut
Länsstyrelsen forklarar med stöd av 7 kap.4 § miljöbalken (1998:808) det
område som avgränsats på karta enligt bilaga I och2, med den gräns som
slutligen märks ut i ftilt, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara
Bj örkehorns naturreservat.

För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet forordnar länss§relsen
med stöd av 7 kap.5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § ftirordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljobalken m.m. att nedan angivna
foreskrifter ska gälla ftir naturreservatet (se Föreskrifter for naturreservatet samt
karta i bilaga 3).
Slutligen fastställer länsstyrelsen med stöd av 3 § ftirordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skötselplan enligt bilaga 4 for
naturreservatets långsiktiga vård. Förvaltare for naturreservatet ska vara
liinsstyrelsen.
Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar sig till
var och en, fastighetsägare och innehavare ay särskild rätt, vars rättigheter att
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att f?irdas och vistas inom
naturreseratet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet käder dock i
kraft den dag som framgår av kungörelsen i liinets fiirfattningssamling, och
dessa fiireskrifter gäller därvid enliglT kap. 30 § andra stycket miljöbalken
omedelbart, även om de överklagas.
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Uppgifter om natu rreservatet

Benämning:

Björkehorns naturreservat

NVR-id:

212046918

Kommun:

Gävle

Lägesbeskrivning:

Ca7 km norr om Gävle. Se bifogad
övers iktskart a (b ilaga 2)
Centrumkoordinater(SWEREF99TM): N: 67364128: 620668

Gräns:

Se bifogad beslutskarta (bilaga l), gränsen är
markerad med den svartstreckade linjen

Fastigheter:

Varva 3:1, Hille S:1

Markägare:

Privat

Areal 1r.*

r,rC

Natur):

Total areal 43,4 ha
Landareal34,3 ha
Produktiv skogsmark 26,7 ha
Därav naturskog* 12 ha
*Areal från

leinsstyrelsens naturskogsinventering

Förvaltare:

Länsstyrelsen

Friluftsliv:

Området är av stort intresse for friluftslivet.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är attbevara den biologiska mångfalden, att vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose friluftslivets behov av
områden. De värdefulla livsmiljöerna kalkbarrskogar och hassellundar, samt de
typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska for dessa livsmiljöer i
regionen ska ha g;mnsamt tillstånd-. Strukturer som död ved, gamla grova träd
och skyddsvärda marksvampar och växter knutna till kalkbarrskog ska
forekomma i for livsmiljöerna glmnsam omfattning. Det ska finnas möjlighet
for besökare att uppleva naturen i området.

. :Gynnsamt
tillstånd (på objel(snivå) iir jämforbart med begreppet gynnsam
bevarandestatus. Vad som menas med gynnsam bevarandestatus definieras

i

16

§

forordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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Syftet ska nås genom att:

o
o
o
.

Exploateringar och arbetsforetag forhindras så att områdets orördhet
bibehål1s.

Inget skogsbruk bedrivs i området.
Naturuårdsinriktad skötsel som exempelvis bete kan genomföras.
Lämpliga åtgärder vidtas ftir att underlätta lor allmiinhetens frilu{tsliv.

Skäl ftir beslutet
De främsta naturvärdena i området, och de som ligger till grund
av naturreservatet, är värden knutna till kalkbanskogen.

ftr

bildandet

Området Hillesjön är av riksintresse frr naturvård och är utpekat som ett
regionalt särskilt värdefullt värdevatten och finns utpekat i länets
naturvårdsprogram. Kalkbarrskogen vid Hillesjön håller högsta klass och dr av
nationellt värde. Skogen hyser en mycket rik marksvampsflora med arter som
är karakteristiska for kalkbarrskogar. Vid en inventering20T6 hittades 16
rödlistade arter och många signalarler. Som exempel kan nämnas
siljansspindling (EN) och violettrandad spindling (VU) som är mycket
sällsynta, men även grangråticka (VU) och granrotspindling (WI).
Tillsammans med de många rödlistade arterna forekommer också flera
värmekrävande arter, såsom stor stinksvamp och hasselsopp. Här finns ganska
säkert en lang historik av skogsbete och en långvarig skoglig kontinuitet, vilket
har gynnat uppkomsten av en mycket artrik och skyddsvdrd marksvampflora.
Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 1S0-åriga
barrträd, äldst i norr. I gamla granar hittas violettgrå tagellav (NT). På de högre
liggande partierna finns mer tall och fläckvis finns även äldre asp och
hasselbuskar. Området har en forhållandevis rik lundartad flora med vitsippor,
liljekonvalj, värdrt, skogsvicker, stenbär, skogstry samt sårläka och blåsippa i
mängd. Lokalt finns rikligt med hassel. Andra ädla lö\,träd som ask och lind
finns också i området. På sluttningarna ner mot sjön och i svackor är skogen
bördig och mycket örtrik. I området finns två registrerade nyckelbiotoper,
kalkbarrskog och hassellund.

De största hoten mot de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska
mångfalden i området är skogsbruk och exploatering. Genom att området
skyddas som naturreservat bevaras dess höga naturvärden, samtidigt som
möjlighet ges att genomltira skötselåtgärder for att bibehålla och ylterligare
forstärka dessa värden.
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reskrifter ftir natu rreservatet

Föreskrifterna under A och C nedan utgör inte hinder for forvaltaren av
naturreservatet eller av forvaltaren utsedd uppdragstagare att utfora de åtgärder
som behövs lbr att uppnå syftet med natumeservatet, som framgår av
foreskrifterna B1-B10 nedan och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte
heller utgör ftreskrifterna hinder for länsstyrelsen eller av länss§,relsen utsedd
uppdragstag arc att utfora inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra
naturforhållanden och friluft sliv inom naturre servatet.
Föreskrifterna utgör inte hinder for eventuella befintliga vattendomar och
eventuella befintliga markawattningsforetag.

A.

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inslcrcinkningar i rcitten
att anvrinda mark- och vattenområden

Utöver vad som gäller enligt andra forfattningar är det for§udet att

1.

awerka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller
vindftille,

2.

uppfora eller anlägga byggnad, brygg4 bro, mast, antenn, torn,
campingplats, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan
anläggning,

3.

utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp stiingsel for betesdjur,

4.

anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,

5.

bedriva vattenverksamhet, som t.ex. att utfora vattenreglering eller leda
bort vatten,

6.

bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla,mäla, spränga, grdva,
schakta, dämma, tippa, fflla ut, dika, dikesrensa, muddra, eller på annat
sätt skada mark och block,

7.

bedrivamineralutvinning,

8.

använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk,
gödselmedel eller växtnäringsämnen,

g.

lramfora motordrivet fordon,
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utan länss§relsens tillstand kora med motorfordon på den öppna marken,
se karta bilaga 3, i samband med nödvändig skötsel av betesdjur och i
samband med skötsel av åkermarken genom exempelvis slåtter eller
botesputsning.
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

12.

plantera in eller sätta ut viixt- eller djurart,

13.

upplåta mark for organiserade ävlingar till annan än den som har
Länsstgelsens tillstand till sådan tävling,

14.

upplåta mark for milittira övningar,

Föreskrift 9 ovan utgör inte hinder ftir älgdragare eller liknande som behövs for
uttransport av större vilt fran området vid den jakt som är tillåten i
naturreseryatet. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och
vegetation minimeras.

Föreskrift 11 ovan utgör inte hinder for uppsäthring av de s§ltar som behövs i
samband med den jakt och det fiske som är tillåtet i naturreservatet.

B.

Föreslcrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken omförpliktelserför dgare
och innehavare av srirskild rritt till fastighet att tåla visst intrång

För att tillgodose syftet med naturreseryatet fiirpliktigas ägare och innehavare
av särskild rätt till fastighet atttäla foljande intrång.

1.

Utmärkning av naturreservatets griins enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.

2.

Uppsättning och underhåll av informationstavlor.

3.

Underhåll av stig och rastplats enligt karta bilaga 3, samt eventuellt
anläggande och underhåll av ytterligare anläggningar for friluftslivet.

4.

Genomftirande av återkommande skötselåtgärder genom siktröjning vid

friluftsanläggningar.

5.

Genomftirande av återkommande skötselåtgärder genom bete i hela
reservatet.

6.

Genomfiirande av stängsling, hägnad av hela reservatet for betesdjur.
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7.

Genomftirande av återkommande skötselåtgärder genom gallring/röjning
av gran i hassellund.

8.

Skötsel av öppen mark genom exempelvis bete, slåtter eller betesputsning
samt röjning av vedartad igenväxningsvegetation, se karta bilaga3.

9.

Bekämpning av eventuella invasiva arter i naturreservatet.

10.

Undersökning och dokumentation av viixt- och djurliv, andra
naturforhållanden och friluftsliv.

C.

Föresl*ifter enligt

miljöbalken om rritten attfrirdas och
vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom
naturreservatet
7 kap. 30 §

Utöver vad som gäller enligt andra forfattningar är det ftrbjudet att

1.

framftjra motordrivet fordon,

2.

ta ved. Eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved eller om egen
ved tagits med,

3.

bryta kvistar, ftilla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,

4.

skada, plocka eller samla in viixter, svampar och lavar,

5.

klätlra i boträd, uppehålla sig nära rovfigelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,

6.

sätta upp tavla, plakat, affisch,

7.

skada fast ftiremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortfora sten,
gräva, eller därmed jämforligt,

8.

utan länsstyrelsen tillstånd använda området ftir organiserade ävlingar,

9.

använda området

s§lt

eller göra inskrift,

frr militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder for körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag. Inte heller utgör ftireskrift t hinder mot körning med
motorfordon på isen på sjön.
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Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder 1br plockning for eget behov av sådana bär,
matsvampar och viixter som inte är rödlistade.

utgör inte hinder for innehavare av särskild rätt i
jakt
samband med den
som är tillåten i natureservatet.

Föreskrifterna

1 och 5 ovan

Föreskrift 5 utgör inte hinder for tillåtet fiske.
Föreskrift 6 utgör inte hinder for tillfiillig skyltning i samband med
I I stånds givna organiserade tävl in gar enligt fore skrift 8.

ti

Andra bestrimmelser som gc)ller för området
Även om en verksamhet eller ätgard inte är forbjuden enligt naturreservatets
foreskrifter kan anmälan, tillstånd eller samråd ändå krävas t.ex.
tillstånd/anmälan till vattenverksamhet eller samråd enligl 12 kap. 6 §
miljöbalken.

Ärendets beredning
I april 2016 awerkningsanmäldes området till Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen
besökte det anmälda området i fiilt under vären 2016 och konstaterade att den
awerkningsanmälda skogen hade höga naturvärden. Länsstyrelsen ansåg även
att en svampinventering behövde göras under hösten 2016 for att undersöka
eventuell forekomst av kalkgynnad svampflora.Dä området hade naturvärden
väcktes frågan om områdesskydd vilket markägaren var positiv till.
Marksvampinventeringen visade att området håller högsta kalkbanskogsklass
av nationellt intresse och hyser en mycket rik marksvampsflora med arter som
är karakteristiska for en kalkbarrskog. Vid inventeringen2016 hittades 16
rödlistade after och många signalarter. En värdering av marken utfordes av
konsultfirman N.A Stefanssons AB och var klar i september 2017.
Efterftiljande forhandling sköttes av konsultfirman Torkel Öste
Fastighetskonsulter AB. I oktober 2018 tecknades intrångsavtal for fastigheten.
Förbudet mot att avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött
träd eller vindftille, medfor att pågående markanvändning avsevärt forsvåras
inom berörda fastigheter. Överenskommelse om ersättning enligt 34 §
forordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap.
miljöbalken har därftjr träffats med berörda sakägare.

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 § § florordningen (2007:7244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, har Länsstyrelsen gjort bedömningen att
foreskriftema enligt 7 kap.30 § miljöbalken innebär så begränsade
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kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl for en
konsekvensutredning av regelgivningen.

Beslut och skötselplan skickades på remiss till sakägare, mpdigheter och andra
berörda den 19 november 2018. Följande synpunkter inkom:

o

Hille södra vilwårdsområde, genom sin ordftirande Kjell Lind,
framforde i sitt yttrande att man ville ha in en skrivning i beslutet att
rätten till jakt och utövning av jakt inom reservatet ska vara den samma
som inom övriga Hille södra viltvårdsområde, där marker som nu blir
reservatet sedan tidigare ingår.
Länsstyrelsen menar att det idag inte finns några inskränkningar
avseende jakten i reservatsområdet. Jakträtten tillhör fortfarande
markägaren och inte staten. Länsstyrelsen har tagit med de vanliga
undantagen i beslutet, så att skyltning av tillåtenjakt och utförsel av
större vilt med älgdragare eller liknande iir tillåtet. Länsstyrelsen avser
inte att skriva in något ylterligare i beslutet kring detta utan anser att
beslutet är tydligt nog, och har liknande foreskrifter som andra reservat i

Gävleborg där jakt är tillåten.

r

Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig

i

ärendet.

o

Gävle kommun genom Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt
yttrande att man anser att det är ett bra förslag till beslut och
skötselplan. Man skriver vidare att i Översiktsplan Gävle kommun 2013
ingår markerna direkt norr om Hillesjön i område utpekat som värdefullt
for friluftsliv och i Översiktsplan Gävle stad2025 kallas området för
värdefullt grönområde. Man konstaterar också att det inte finns några
detaljplaner i området som berörs av forslaget.

Inga övriga synpunkter har inkommit.

Länsstyrelsens motivering av beslutet

T i ll cimp I i ga b e s t rimme I s er

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a.
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska
mångfalden bevaras.
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Enligt 7 kap.4 § forsta stycket miljöbalken får länsstyrelsen forklara ett markeller vattenområde som naturreservat i syfte allbevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden for
friluftslivet, samt även for att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer, och/eller s§dda, återställa eller nyskapa livsmiljöer for
skyddsvärda arter.

Enligt 7 kap.5 § andra stycket miljöbalken, foljer att det i beslutet ska anges de
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs for
att uppnå syftet med natureservatet. Enligt paragrafens tredje stycke far
länsstyrelsen meddela beslut om nya inskränkningar eller nya skäl for
naturreservat om det behövs for att uppnå syftet med skyddet.
Enligt 7 kap.6 § rniljöbalken fär länsstyrelsen forplikta ägare och innehavare
av särskild rätt till fastighet atttälavisst intrång om det behövs for att tillgodose
syltet med naturreservatet.
Enligt 7 kap.25 § miljöbalken gäller att vid prövning av frågor om skydd av
områden skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i
kapitlet får därfor inte gå längre än som krävs for att syftet med skyddet skall
tillgodoses. Awägningen har bland annat lett till att det i foreskrifterna finns
undantag for älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt
från reservatsområdet.
Enligt 7 kap.30 § forsta stycket miljöbalken jämfort med22 § forsta meningen
forordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. får länsstyrelsen
meddela foreskrifter om rätten att fiirdas och vistas inom natureselatet samt
om ordningen i övrigt inom naturreseratet om det behövs for att tillgodose
syftet med s§ddet.

Beskrivning av området
Björkehorns naturreservat ligger endast cirkal km norr om Gävle. Området
omfattar den flacka skogsklädda sluttningen ned mot Hillesjöns nordvästra
strand. Det mesta av det småkuperade området sluttar mot vattnet. Längs med
området och stranden löper en vältrampad och markerad stig. Från stigen ges
utblickar mot Hillesjöns vattenyta. I nora delen finns ett vindskydd som bland
annat används av skridskoåkare och fiskare. Skogen har en tämligen hög ålder,
med varierande inslag av 100- till 150-årigabarrträd, äldst i norr.
Moränhöjdemas krön intas av normalblockig skogsmark med äldre men for
övrigt ganska ordinär risdominerad barrskog. I sluttningarna ned mot sjön växer
högproduktiv och delvis lövrik granskog. Här finns en liten hassellund med
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grov asp. Hassel och stora aspar finns på flera ställen längs stigen. I öster finns
yngre lövskog av asp och längs rågången i nor finns ung ogallrad granskog och
något parti med sumpskog. Hillesjöns strand kantas av vassar av smalkaveldun,
vass och säv. Ofta finns en smal videbård längs stranden. På några ställen finns
öppet vatten mot stranden.
Området Hillesjön är av riksintresse för naturvård och är utpekat som ett
regionalt särskilt värdefullt värdevatten och finns utpekat i länets
naturvårdsprogram. Sjön är betydelsefull for fagellivet och används även ftir
fiske både sommar- och vintertid. Kalkbarrskogen vid Hillesjön håller högsta
klass och är av nationellt värde. Skogen hyser en mycket rik marksvampsflora
med arter som är karakteristiska for kalkbarrskogar. Vid en inventering20l6
hittades 16 rödlistade arter och många signalarter. Som exempel kan nämnas
siljansspindling (EN) och violettrandad spindling (VU) som är mycket
sällsynta. Tillsammans med de många rödlistade artema forekommer också
flera värmekrävande arter, såsom stor stinksvamp och hasselsopp. Här finns
ganska säkert en lång historik av skogsbete och en långvarig skoglig
kontinuitet, vilket har gynnat uppkomsten av en mycket artrik och skyddsvärd
marksvampflora. I gamla grarrar hittas violettgrå tagellav §T). Området har en
forhållandevis rik lundartad fl ora med vitsippor, lilj ekonv alj, v är art,
skogsvicker, stenbär, skogstry samt sårläka och blåsippa i mängd. I området
finns två registrerade nyckelbiotoper, kalkbarrskog och hassellund.

Bedömning
Området behöver s§ddas for att tillgodose behovet av orörda skogsområden
och for att bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att
uppf,rlla miljökvalitetsmålet "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv"
och är ett bra exempel på den typ av områden som ska prioriteras enligt
länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi for formellt skydd av skog i
Gävleborgs län (länsstyrelsens rapport 2006:1911).

Ett skydd av området bidrar också till att uppfylla de nationella friluftsmålen
"Skyddade områden som resurs for friluftslivet" samt "Tillgång till natur fijr
friluftsliv".
Området är av riksintresse ftjr naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, MårdängHillesjön. Sjöarna är viktiga fägellokaler. Hillesjön är ett regionalt särskilt
värdefu llt värdevatten.

Enligt kommunens översiktspla n (Översiktsplan Gch,le kommun 20 I 3) ingär
markerna direkt norr om Hillesjön i område utpekat som värdefullt for
friluftsliv och i }versiktsplan Grivle stad 2025 kallas området for värdefullt
grönområde då det är ett riksintresse ftjr naturvård. Länsstyrelsen bedömer
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därfor att bildandet av naturreservatet överensstämmer med intentionerna i
kommunens översiktsplan. Gävle kommun har i sitt yltrande ställt sig positiv

till ftrslaget.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsforetag eller anläggningar ej
gär att forena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde for
bevarande av den biologiska mångfalden. Det är därfor enligt länsstyrelsens
bedömning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas
som naturreserat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Att så sker bedöms vara
forenligt med en från allmän slmpunkt lämplig användning av mark- och
vattenområdena enligt 3 och 4 kap. miljöbalkeri.

Hillesjön är sänkt i omgångar vilket påskyndat igenväxning av sjön och
strandområdenas vegetation. En återgång till ett högre vattenstånd i sjön har
diskuterats och skulle troligen vara positilt frr naturen i reseryatet. Om
Hillejöns vattennivåer omprövas och ändras i framtiden får dess påverkan på
natureservatet bedömas då.

I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en
ar.vägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att
det ska finnas en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom
forbudet/inskråinkningen, och den belastning som forbudeVinskränkningen har
for den enskilde. Vid denna avvägning, enligt 7 kap.25 § miljöbalken,har
länsstyrelsen funnit att naturreservatets avgränsning och de inskränkningar som
gjorts i rätten att använda mark- och vattenområden (foreskrifterna) är
nödvändiga, och att de inte går längre än vad som krävs for att uppnå syftet
med natureservatet. Awägningen har lett till att det i foreskrifterna finns
undantag for bland annat körning med motorfordon for att bruka den öppna
marken.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna for den biologiska mångfalden
och for allmänheten är så stora att de överväger de negativa effekter som kan
uppstå for allmänheten och for berörda fastighets- och sakägare.

Upplysningar
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap.7 § andra stycket miljöbalken medge
dispens från meddelade foreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är
forenligt med forbudets eller foreskriftens syfte (7 kap.26 § miljöbalken).
Enligt 7 kap.7 § sista stycket miljöbalken gäller att beslut om dispens är
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning
på natureservatet eller på något annat område.
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Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingar att tillse
att reservatsforeskrifterna ftilj s.

Av 29 kap.2 och2 a §§ miljöbalken foljer bland annat att det kan medfora
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot foreskrift som meddelats for ett
naturreservat.

Har nägon vidtagit åtgiird i strid mot meddelad foreskrift, kan länsstyrelsen
enligi26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite ftirelägga om rättelse.
Eftersom naturreservatet syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella
vindfiillen och stormskadad skog lämnas. Bestiimmelserna i 5, 6 och 10 §§
skogsvårdsl agen (197 9 :429) ska inte tillämpas inom naturreservatet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 6.
Beslutet har fattats av landshövdingen Per Bill. I ärendet, som har handlagts
och ftiredragits av biolog Sofia Engberg, har Ziven handläggare Petra Forsmark,
enhetschef Ann Guddhn, jurist Caroline Näslund och biolog Rie Stagegaard oeh
biolog Peter Stahl deltagit.

Per

Bill
Sofia Engberg

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därfiir ingen

namnunderskrift.

Bilagor:
1. Beslutskarta
2. Översiktskarta
3. Föreskriftskarta

4. Skötselplan
5. Sändlista
6.

Hur man överklagar

Postadress. Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

01

0-225 1 1 50

