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BESLUT 

1997-11-04 231-7794-97
81-214

NATURRESERVATET LISSELÅSKLACK 

Uppgifter om naturreservatet 

Kommun: 

Fastighet: 

Ägare: 

Lägesbeskrivning: 

Koordinater: 

Areal: 

Sandviken 

 

7 km SSO Årsunda samhälle. Ek. karta 137 00/10. 

X 670495 Y 155295 

Ca 2,5 ha 

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 

Beskrivning av naturreservatet 

Naturreservatet består av ett vackert klapperstensfålt från Ancylustid med 
väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Bortsett 
från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre 
vegetation. 

Ärendets beredning 

Länsstyrelsen fridlyste området "på grund av sin egenart ", med stöd av 5 § 
naturskyddslagen, som naturminne den 29 augusti 1957. Fridlysningsbeslutet bi
fogas (bil. 1). Den 1/1 1965 överfördes området till naturreservat. 
De ursprungliga fridlysningsföreskriftema motsvarar inte dagens krav. 
Länsstyrelsen har därför arbetat om föreskrifterna. En plan för områdets 
vård och skötsel är infogad i det nya reservatsbeslutet. 
Förslaget till nytt beslut har remitterats till markägaren, miljö- och hälsoskydds
kontoret och kultur- och fritidskontoret i Sandvikens kommun, Skogsvårdsstyrel
sen, Naturskyddsföreningen i Sandviken, Gävleborgs läns ornitologiska förening 
och Gävleborgs botaniska sällskap. 

Besöksadress Telefon Faxnummer E-post adress 

Borgmästarplan 026-17 10 00 026-{;2 42 95 Jansstyrelsen@x. lst. se 
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fR.O. M J.f_./q6J3 

IIIöf1· 57. Länsstyrelsens i Gäv}.eborgs län 

resolution.i nedannämnda ärende röran-

de fridlysning av naturminne; given 
- _ __,_...,.., 

Gävle i landskansliet den 29 augusti 

1957. 

Natul'.'!l)innets beskaffenhet och �real: Ett s.k. stentorg om cirka 

2 1 5 hektar. 

Kommun: Årsunda kommun. 

Fastighet: _,                                   ( � ') Lt;,S. 

Lägesbeskrivning i öyrigt: Ett å en ärendet tillhörande karta 

med röda begränsningslinjer angivet område. 

Sökande: Svenska naturskyddsföreningen. 

Ägare: 

;fridlysningsföreskrifter: Området skall skötas på sådant sätt, 

att det bibehåller sin nuvarande karaktär. Avverkning och 

plantering av skog inom området må icke företagas. 

---•-

Enär ifrågavarande område på grund av sin egenart bör sär-

skilt skyddas, prövar länsstyrelsen, med stöd av 5 § naturskydds-

Utan avgift. 
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