
0 

LÄNSSTYRELSEN 
GÄVLEBORGS LÄN 

Planeringsavdelningen 

BESLUT 

1978-11-13 ll.121-1732-77
84-209

Gladbäckens naturreservat 

Beskrivning av reservatet 

Län: 

l(ommun: 

Fastigheter: 

Läge: 

Gränser: 

Areal: 

Markägare: 

Gävleborg 

Hudiksvall 

Västerstråsjö 4:3, 5:3, 11:2 och 11:3 samt 
samfälld mark till Västerstråsjö i Bjur
åkers socken 

16 km NO om Ljusdal, 6872/1524 

Enligt redovisning på ärendet tillhörande 
karta 

Ca 3 ha 

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägarna 

Reservatet omfattar en ravin där en kraftig grundvattenström 
framspringer från den mäktiga isälvsavlagringen i dalgången mel
lan Sandvik och Västerstråsjö. 

Området är så värdefullt ur naturvetenskaplig synpunkt att för-
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utsättningar bör skapas för skydd och vård av dessa värden och 
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olämplig exploatering förhindras. 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länsstyrel
sen det område som utmärkts på bifogad karta som naturreservat. 

Reservatsföreskrifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförord
ningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsbestämmelser skall gälla. 

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen om inskränkning i mark
ägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
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BESLUT 

1978-11-13 

Besvär till jordbruksdepartementet, se bilaga , 
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ll.121-1732-77
84-209

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog 
landshövding Hans Hagnell jämte ledamöterna Sixten Bäckström, 
Arne Englund, Bengt Grenholm, Inga Johansson, Birger Olsson, 
Johan A Olsson, Martin Sandström, Gunnar Sigfridsson, C-G Sjö
lander, Håkan Stjernlöf och Stig \Vigren. 

I den slutliga handläggningen deltog även tf länsråd Göte Berg
gren, l:e länsassessor Olle Carlbom, naturvårdsdirektör Lars 
Högberg, överlantmätare S-A Matsson, länsantikvarie Erik Nordin, 
länsarkitekt Ture Persson samt byrådirektör Anders Malmborg, förea 
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Hans Hägnell/ 
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