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Kölbergets naturvårdsområde 

Beskrivninr; av naturvårdsområdet 

Län: Gävleborc 

Kommun: Bollnäs Socken: Hane bo 

Fastir;het er: 

Läge: på västra siJan av stambanan vid Norrlandsporten, 7 km 
sydost om Kilafors 

Gränser: cnlir,t rcdovisninc; på till ärendet hörande karta 

Areal: ca 44 ha 

Markär;are: Kopparfors AB 

Naturvårdsförvaltare: Bollnäs kommtm i samråd med markäg aren 

Syftet med naturvårdsområdet: att skydd a och vårda naturen 
inom ett område av väsentlig betydelse för det rörliga fri
luftslivet 

Den egentliga Norrlandsporten är ett pass i bergmassivet 7 km 
sydos t om Kilafors. Namnet härstammar troli&en från 1870-talet 
då stambanan drogs fram genom en djup skärning i passet mot 
Ljusnans dalgång. Det trilnca passet kantas av Di&erber&et j_ 
öster och Kölber&et i väster. Kölbereet har en skarp och fram
trädande kontur, som utcur ett betydande inslaG i landskaps
bilden - särskilt sett friln norr. Naturen är vildmarksbetonad 
med häl lmarker och hlockrik terriinc, I öster stupar bereet i 
en rasbrant ned mot järnväcen, Frln en klippbrant i slutt
nineens ö vre del har man en sto.rslac;en utsih::t :rriot norr över 
Ljusnans dalcf1na ocl1 sjön Ber[;vil:cn. 

?inn Rideland, Kilafors har i brev till länsstyr els en 
1976-06-01 före slacit att det al:cuell.a avsnittet av Köl
berget skall avsättas som naturreservat, Efter utredning 
har länsstyrelsen emellertid funnit att naturvärdena i om
rådet inte uppfyller kraven för naturreservat jämlikt 7 § 
naturv/lrdslaccn. E:n lämplic skyrldsform fö r ornriidets n atur 
iir naturvårdsområde enl 19 § natnrvil.rdslagen, 

Länsstyr elsen uppriittadc därför 1978-01\-25 ett förslag om 
.cirordnandc av Kölbercet som nah,cv:1rrlsområde, Harkägaren, 
Kopparfors AB, har skriftlicen l,imnat medeivande härtill. 
3ollnäs 1:ommun har ti 11 styrkt [örsla;:;ct, liksom övrica re
missinstanser meJ undantar av Sta.tcns naturv,1rdsverk som 
har för ordat att länsstyrelsen avsiitter omr.ldct som natur
reservat. 
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d. Utmärkning av naturvårdsområdots gränser skall ombe
sörjas av skogsvårdsstyrelsen enligt naturvårdsverkets
anvisningar.

e. Bollnäs kommun utses att i samråd med markägaren vara
naturvårdsförvaltare för området. Kommunen skall träffa
erforderliga avtal mod berörda parter om väghållning,
parkeringsplatser o d. Kommunen skall i anslutnine till
stentäkten hålla för Kölberesvär;ens underhåll erforder
lig kvantitet naturgrus.

Det kan vara ändamålsenligt att förv altaren anlitar
ideell förening, eo:ompel vis Hane bo na turskyddsförening,
i vissa moment av den praktisl:a vården och tillsynen av
naturvårdsområdet •

Besvär till jordbruksdepartementet, se bilaga. 

I den slutliga handläggninc;en av detta ärende har deltagit 
landshövding Hans Hagnell, beslutande, länsråd A Tollstorp, 
1:e länsassessor Olle Carlbom, naturvårdsdirektör Lars Hög
berg, överlantmätare Sven-Arne lfatsson, länsantikvarie 
Erik Nordin, länsarkitekt Ture Persson samt byrådirektör 
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