
 
 
 

Gävleborgs läns författningssamling 
 

Länsstyrelsen 
  
 

21FS 2018:7 
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om 
förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken inom Ålsjöns naturreservat, Söderhamns 
kommun; 
 
beslutade den 20 februari 2018, dnr 602–2018. 
 
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken (1998:808), att 
förlänga giltighetstiden för förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd beträda eller 
vistas, samt framföra farkost, inom det område som avgränsas på bifogad karta 
(bilaga 1) och som utgörs av Ålsjöns vattenyta samt omgivande våtmarker och 
vassruggar (beslut med dnr 511-1292-2015). Förbudet gäller under tiden 15/3–
31/7.  
 
Beslutet gäller från och med den 4 mars 2018 och tills vidare, dock längst i ett 
år, det vill säga till den 3 mars 2019.  Beslutet upphör att gälla när det 
kommande beslutet om utvidgning av Ålsjöns naturreservat vinner laga kraft. 
Förbudet gäller såväl allmänheten som markägare och andra sakägare. 
 
   Förbudet gäller inte:  

• Om sjön är istäckt 
• Befintliga spänger, stigar, vägar och fågeltorn i Ålsjöns naturreservat 
• Vid tillsyn av betesdjur och vid underhåll av befintligt djurstängsel 
• Befintlig järnväg, som löper genom reservatet, och vid underhåll av 

denna 
• Förvaltaren av Ålsjöns naturreservat eller av förvaltaren utsedd 

uppdragstagare, i samband med utförande av de åtgärder som behövs 
för att uppnå syftet med naturreservatet.  

 
____________ 

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 mars 2018 och gäller tills vidare, dock 
längst i ett år. 
 
 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
 
VERONICA LAURITZSEN 
   Petra Forsmark 
   Naturvårdsenheten 
 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 

Utkom från trycket den 
23 februari 2018 
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