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BESLUT LÄNSSTYRELSEN 
GÄVLEBORGS LÄN 

Planeringsavdelningen 
Handläggare 

1984-01-10 11.111-330-81 
81-205

Byrådir Anders Malmborg 

Vällinguddens naturreservat 

Beskrivning av reservatet 

Län: 

Kommun: 

Socken: 

Läge: 

Kart blad: 

Gräns: 

Fastighet: 

Gävleborg 

1 ( 3) 

Markägare: 

Sandviken 

Järbo 

Udde i sjön Vällingen ca 6 km 
Ö Järbo samhälle 

136 69 

På beslutskartan markerad med 
kraftig punkt-streckad linje 

POSTADRESS 

801 09 GÄVLE 

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen 

Areal: 2,0 ha 

Naturtyp: 2,0 ha barrskog 

Naturgeografisk zon: Sydboreal 

Dokumentation: Rudolf Wallenius 1980 

Beskrivning av naturreservatet: 

Området består av yttre delen av en udde i sjön Vällingens 
norra del. Marken är en starkt stenbunden morän med ett 
växtsamhälle av frisk ristyp. 

Den sedan länge orörda urskogsartade tallskogen uppvisar ett 
flertal 200-300 åriga,grova tallar samt torrfuror. 

Ungefär en tiondel av virkesförrådet består av björk och en
staka grova klibbalar. 

I reservatets sydvästra del finns rester av en tjärdal. 

Den urskogsartade skogen med sitt läge intill vatten och våt
marker har trots sin ringa storlek, stort värde som skogs
historiskt dokument och som biotop för vissa av skogstypen 
gynnade växt- och djurarter. Det är angeläget att skogen får 
utvecklas utan mänskliga ingrepp. 

GATUADRESS 

80RGMÄSTARPLAN 

GÄVLE 

TELEFON 

026-171000 

POSTGIRO 
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0. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen av reservatet 

Skötselplan

1. Området skall utvecklas fritt utan mänskliga ingrepp, varesig
på levande eller döda träd, buskar eller övrig vegetation. 

2. Reservats förvaltaren svarar för att ev nedskräpning åtgärdas.

3. Reservatet skall märkas ut enl svensk standard. Informations
tavlor framställs av länsstyrelsen i samråd med markägaren och 
reservatsförvaltaren. Tavlorna sätts upp i anslutning till re
servatet på platser som angivits på beslutskartan. 

4. Naturvårdsförva vara skogsvårdsstyrelsen. 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
801 70 GÄVLE 

SÄND LISTA 

�� 
Karl Gullberg U 

Besöksadress Telefon 

Borgmästarplan 026-17 10 00

Linda Sve on 

Telefax E-post adress

026-62 42 95 lansstyrelsen@x.1st.se 
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