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BESLUT  

2017-12-18 Dnr 511-5423-2011 
 21-209 

Naturvårdsenheten 
 

Se sändlista 
 

BILDANDE AV ÅLKARSTJÄRNARNAS 
NATURRESERVAT 

Beslut  

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsats på karta enligt bilaga 1 och 2, med den gräns som 
slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara 
Ålkarstjärnarnas naturreservat. 
 
För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Föreskrifter för naturreservatet samt 
karta i bilaga 3). 
 
Slutligen fastställer Länsstyrelsen med stöd av 3 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skötselplan enligt bilaga 4 för 
naturreservatets långsiktiga vård. Förvaltare för naturreservatet ska vara 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
 
Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar sig till 
var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att 
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder dock i 
kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets författningssamling, och 
dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken 
omedelbart, även om de överklagas. 
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Ålkarstjärnarnas naturreservat 

NVR-id: 21-2046455 

Kommun: Ovanåker 

Lägesbeskrivning: Cirka 1 mil nordväst om Voxna. Se bifogad 
översiktskarta (bilaga 2)  
 

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): E: 519120 N: 6811212 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 1) samt 
brytpunktskarta (bilaga 5).  
 

Fastigheter: 
 

Ovanåker Blommaberg 2:4 och Ovanåker 
Njupan 1:1 
 

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket 

Areal (från VIC Natur): Total areal 788,1 ha  
Landareal 728,8 ha  
Produktiv skogsmark 569,4 ha  
Därav naturskog* 324 ha  
*Areal där naturvärdesklass 1-2 från länsstyrelsens 
inventeringsrapport för Ålkarstjärnarna överlappar med skogsmark 
i Fastighetskartan (Vektor) 

 
Natura 2000-område: 

 
Ålkarstjärnarna SE0630259 

 
Förvaltare: 

 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

 
Friluftsliv: 

 
Området är av litet intresse för friluftslivet. 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, och att vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer i området. Mer preciserat är syftet med 
naturreservatet att skydda och vårda ett område med skogmyrmosaik bestående 
av naturskogsartad talldominerad skog med inslag av gran och triviallövträd 
som sälg, björk och asp samt rika inslag av orörda myr- och vattenmiljöer. 
Skogens brandpräglade karaktär utgör ett viktigt värde att bevara och 
upprätthålla. 
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Strukturer som gamla träd, död ved och träd- och vedsubstrat med brandljud 
utgör viktiga substrat för den biologiska mångfalden i områdets skogar och ska 
förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. 
 
Då området även är Natura 2000-område är det också viktigt att upprätthålla ett 
gynnsamt bevarandetillstånd för de ingående Natura 2000-naturtyperna- och 
arterna, vilka är myrsjöar (3160), mindre vattendrag (3260), öppna mossar och 
kärr (7140), taiga (9010), lövsumpskog (9080), skogsbevuxen myr (91D0) och 
slät tallkapuschongbagge (1926). 
 
Syftet ska nås genom att: 

- Inget skogsbruk får bedrivas i området. 
- Exploatering och arbetsföretag i området förhindras. 
- Större delen av områdets skogsmark i omgångar kommer 

naturvårdsbrännas. 

Skäl för beslutet 

Området hyser höga naturvärden i form av äldre naturskogsartad och 
brandpåverkad skog. Den brandpräglade tallnaturskogen utgör en för området 
prioriterad naturtyp. Naturvärden finns även knutna till gran och triviallöv vid 
några platser samt till de större våtmarksstråken. 
 
Skogen är på flera håll äldre och naturskogsartad. Inslag finns av 200-300-åriga 
tallar. Även äldre gran och triviallöv förekommer. Brandljud har noterats på 
flertalet äldre stubbar i området samt även på en del av de levande tallarna. 
 
Bland rödlistade arter och signalarter som är kända från området finns knärot, 
spindelblomster, dvärgbägarlav, varglav, vitgrynig nållav, skinnlav, lunglav, 
garnlav, gräddporing, rosenticka, ullticka och skrovlig taggsvamp. 
 
Naturreservatet omfattar naturtyper och arter som ingår i det europeiska 
nätverket Natura 2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. 
Bildandet av naturreservatet väntas ge goda förutsättningar för att habitaten 
myrsjöar (3160), mindre vattendrag (3260), öppna mossar och kärr (7140), 
taiga (9010), lövsumpskog (9080) och skogsbevuxen myr (91D0) samt arten 
slät tallkapuschongbagge (1926), vilka är upptagna i art- och habitatdirektivet, 
ska kunna uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd över tid. 

Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna under A och C nedan utgör inte hinder för förvaltaren av 
naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder 
som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av 
föreskrifterna B1-B7 nedan och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte 
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heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd 
uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra 
naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för underhåll, ombyggnationer, reparationer 
och tillsyn av befintlig kraftledning med tillhörande kraftledningsgata. Med 
befintlig avses vid tidpunkten för det här beslutet. Föreskrifterna utgör inte 
hinder för eventuell trädsäkring (fällning) av för kraftledningen farliga träd. Om 
träd behöver fällas ska de lämnas kvar som död ved. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintlig skoterled 
inom naturreservatet, se föreskriftskartan (bilaga 3). 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar som 
går inom eller angränsar mot naturreservatet och som är markerade på karta, 
bilaga 3. Vad som är normalt underhåll definieras i bilaga 6: ”Generellt 
undantag för väghållning mm”. 

A.  Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden 

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att  
 
1. avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle, 
 
2. uppföra eller anlägga byggnad, brygga, bro, mast, antenn, torn, 

campingplats, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan 
anläggning, 

 
3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats, 
 
4. bedriva vattenverksamhet, som t.ex. att utföra vattenreglering eller leda 

bort vatten, 
 
5. bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, 

schakta, dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, eller på annat 
sätt skada mark och block, 

 
6. bedriva mineralutvinning, 
 
7. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, 

gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
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8. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för 
motorfordonstrafik,  

 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,  
 
10. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart, 
 
11. upplåta mark för organiserade tävlingar till annan än den som har 

Länsstyrelsens tillstånd till sådan tävling, 
 
12. upplåta mark för militära övningar. 
 
Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i 
naturreservatet. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och 
vegetation minimeras. 
 
Föreskrift 9 ovan utgör inte hinder för uppsättning av de skyltar som behövs i 
samband med den jakt och det fiske som är tillåtet i naturreservatet. 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla följande intrång. 
 
1. Utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets 

anvisningar. 
 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor. 
 
3. Genomförande av återkommande naturvårdsbränningar inom hela 

naturreservatet. 
 
4. Genomförande av borttagning av contortatall om sådana påträffas i 

naturreservatet. 
 
5. Genomförande av restaureringsåtgärder av engångskaraktär genom 

restaurering av mindre vattendrag eller igenläggning av diken där de 
förekommer i hela naturreservatet. 

 
6. Genomförande av brandefterliknande skötselåtgärder genom exempelvis 

ringbarkning eller borttag av unggran i talldominerade områden i hela 
naturreservatet. 
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7. Undersökning och dokumentation av växt- och djurliv, andra 
naturförhållanden och friluftsliv. 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom 
naturreservatet 

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att  
 
1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för 

motorfordonstrafik, 
 
2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med, 
 
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 

eller omkullfallna träd och buskar, 
 
4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, 
 
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur 

eller på annat sätt skada eller störa djurlivet, 
 
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, 

gräva, eller därmed jämförligt, 
 
8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, 
 
9. använda området för militära övningar. 
 
Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter på befintlig 
skoterled, längs med kraftledningsgatan som korsar området samt på 
Räkasjöarna (se karta i bilaga 3). 
 
Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, 
matsvampar och växter som inte är upptagna i aktuell version av Sveriges 
officiella rödlista. 
 
Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i 
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.  
 
Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske. 
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Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med 
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8. 

Andra bestämmelser som gäller för området 

Större delen av naturreservatet är även Natura 2000-område (SE0630259, 
Ålkarstjärnarna). För verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i Natura 2000-området krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a-29 §§ 
miljöbalken. För Natura 2000-området finns en upprättad bevarandeplan. 
 
Även om en verksamhet eller åtgärd inte är förbjuden enligt naturreservatets 
föreskrifter kan exempelvis anmälan/ tillstånd till vattenverksamhet eller 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas. 

Ärendets beredning 

Områdets centralt belägna myrmosaiker är sedan tidigare utpekade som 
värdefulla bl.a. i länsstyrelsens publikationer Skyddsvärda myrar i Gävleborgs 
län (1985:2) och Värdefull natur i Gävleborg (1997:12). 
 
Vid några tillfällen från 2003 och några år framåt, inventerades de skogliga 
värdena av länsstyrelsen och området befanns hålla kvaliteter som gör det 
lämpligt för naturreservatsbildning. Inventeringen resulterade i ett 
reservatsförslag som till stora delar överensstämmer med nuvarande gräns. 
 
Tidigare ägdes marken av Sveaskog (västra delen) respektive Bergvik Skog 
(östra delen). 
 
Värdering beställdes och genomfördes 2007 av Christer Larsson på N.A. 
Stefansson AB. 
 
Naturvårdsverket blev ägare av den tidigare Sveaskogsägda marken 2007. 
Denna del hade tidigare pekats ut i en inventering av Statliga Naturskogar och 
Urskogsartade Skogar (SNUS) som genomfördes av länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket under 2003-2004, på uppdrag av regeringen. 
 
Bergviks del blev Naturvårdsverket ägare till 2014 genom markbytespaketet 
ESAB (Ersättningsmark i Sverige AB) som staten genomförde med de största 
skogsbolagen under 2014-2015. 
 
Ålkarstjärnarna är även Natura 2000-område. År 2006 fastställdes en 
bevarandeplan för området som sedan reviderades 2016. 
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, har Länsstyrelsen gjort bedömningen att 



 
BESLUT 

 
8 (13) 

2017-12-18 Dnr 511-5423-2011 
  

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 
 

föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen. 
 
Beslut och skötselplan skickades på remiss till sakägare, myndigheter och andra 
berörda den 3 november 2017. Följande synpunkter inkom: 

• Vattenfall Eldistribution AB framförde att de inte har någon ledning 
inom eller i närheten av detta område och därmed inte har något att 
erinra i detta ärende. 

• Ovanåkers kommun yttrade att förslaget följer Ovanåkers kommuns 
översiktsplan och att kommunen därför inte har något att erinra mot 
beslutet. 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstod från att yttra sig i 
ärendet. 

• Lissbergets jaktlag framförde (muntligen) önskemål om att även 
fortsättningsvis kunna använda vägen i sydöstra delen (väster om 
Räkasjöarna) för uttransport av fällt högvilt, då alternativa 
transportleder är blockiga och svårframkomliga. Länsstyrelsen har 
justerat föreskrifterna så att motorfordonstrafik är tillåtet på den vägen. 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) yttrade att de tillstyrker förslaget 
till bildande av Ålkarstjärnarnas naturreservat. 

• Svenska kraftnät yttrade att undantaget från föreskrifterna, för underhåll 
av kraftledningsgatan, bör förtydligas och även inkludera de rättigheter 
som för följer med ledningsrätten, bl.a. rättigheten att fälla för 
ledningen farliga träd inom det s.k. sidoområdet (ca tio meter) och rätt 
att ta väg till anläggningen för ledningens tillsyn, underhåll och 
reparationer. Svenska kraftnät informerade också om att samråd ska 
hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 m från 
stamnätsledningar och stationer. Länsstyrelsen har justerat undantaget 
till föreskrifterna till att även gälla trädsäkring (fällning av för 
ledningen farliga träd). De ska i så fall lämnas kvar som död ved i 
området. Angående Svenska kraftnäts rätt att ta väg över fastigheten till 
anläggningen för exempelvis reparationer anser Länsstyrelsen att man 
kan använda sig av kraftledningsgatan. Om detta inte är möjligt får 
Svenska kraftnät söka dispens från föreskrifterna. 

 

Länsstyrelsens motivering av beslutet 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska 
mångfalden bevaras. 
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Enligt 7 kap. 4 § första stycket miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- 
eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för 
friluftslivet, samt även för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer, och/eller skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 
 
Enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, följer att det i beslutet ska anges de 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för 
att uppnå syftet med naturreservatet. Enligt paragrafens tredje stycke får 
länsstyrelsen meddela beslut om nya inskränkningar eller nya skäl för 
naturreservat om det behövs för att uppnå syftet med skyddet. 
 
Enligt 7 kap. 6 § miljöbalken får länsstyrelsen förplikta ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång om det behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet.  
 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken gäller att vid prövning av frågor om skydd av 
områden skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i 
kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses. 
 
Enligt 7 kap. 30 § första stycket miljöbalken jämfört med 22 § första meningen 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. får länsstyrelsen 
meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt 
om ordningen i övrigt inom naturreservatet om det behövs för att tillgodose 
syftet med skyddet. 
 

Beskrivning av området 

Reservatsområdet ligger ca 1 mil nordväst om Voxna och 1,5 km från gränsen 
till Dalarnas län. 
 
Området är beläget mellan ca 315-380 m ö.h. Större delen ligger på en 
förhållandevis flack höjdplatå. Berggrunden består av sedimentgnejs och 
terrängen växlar mellan normal- till storblockig. Området är obrutet och från de 
centrala delarna är det över en kilometer till närmsta väg. 
 
Området består mestadels av talldominerad barrskog med större inslag av 
myrmark, ett tjugotal tjärnar och flera mindre vattendrag. Några av de mera 
sammanhängande myrstråken finns i områdets centrala och norra del. Här 
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ligger ett flertal myrsjöar som länkas samman genom ett antal bäckar, med 
omgivande gungflystränder och öppna- och skogsbevuxna myrmarker. 
 
Områdets myrmark domineras av fattigkärr och mossvegetation. Myrarna 
ligger avskilt och är i stort sett opåverkade av dikning. De hyser ett rikt fågelliv 
med bl.a. olika arter av vadare. Bland arter som har häckat i området kan 
nämnas sångsvan, skogssnäppa, grönbena, gluttsnäppa, ängspiplärka, 
trädpiplärka, gulärla, videsparv. Trolig häckning av smålom har också noterats. 
Rester av en myrslåtterlada vittnar om att myrslåtter har förekommit i området. 
 
I området finns ett klass 1-objekt (Golfersmyran 13 km NV Voxnan) i 
våtmarksinventeringen samt två klass 3-objekt. I stort sett hela området ingår 
också som objekt i Myrskyddsplan för Sverige (Ålkarstjärnarna). 
 
Myrkomplexet omgärdas av äldre tallskog på moränkullar med inslag av mera  
grandominerade fuktigare stråk. Skogen är på flera håll äldre och 
naturskogsartad med inslag av 200-300-åriga tallar. Även äldre gran och 
triviallövträd förekommer. Hela området är dock påverkat av 
dimensionsavverkningar som troligen ägde rum i slutet av 1800-talet. I vissa 
bestånd, oftast i de mera blockiga delarna, ger tallar äldre än 200 år sin prägel 
åt skogen. Vissa delar av skogen är sannolikt påverkade av gallringar på 1960-
talet eller tidigare. Mer sentida påverkan i form av gallringar eller avverkningar 
saknas dock. 
 
Skogen är brandpräglad. Brandljud har noterats vid ett flertal av de gamla 
stubbar som finns spridda i skogen samt på en del av de levande träden, främst 
på gamla tallöverståndare i myrkanterna i norra delen av området. En borrning i 
ett brandljud visade att senaste större branden ägde rum någon gång mellan år 
1900 och 1920. 
 
En liten brand inträffade 1999 inom en mindre del av det skogsparti på ca 14 ha 
som senare kom att naturvårdsbrännas under juli 2016, beläget i norra delen av 
området, söder om Golfersmyran. 
 
Området ligger inom den skogliga värdetrakten Ålkarstjärnarna som i Strategi 
för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län (2006:19-21) är en 
utpekad värdetrakt för tallskog (torr-frisk tallskog) samt för brandpåverkad 
skog. Denna värdetrakt gränsar också till en likartad värdetrakt på andra sidan 
länsgränsen i Dalarna. 
 
Bland rödlistade arter och signalarter som är kända från området finns knärot, 
spindelblomster, dvärgbägarlav, varglav, vitgrynig nållav, skinnlav, lunglav, 
garnlav, gräddporing, rosenticka, ullticka och skrovlig taggsvamp. 
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Natura 2000-arten slät tallkapuschongbagge är ännu inte påträffad i området, 
men har ändå anmälts för Natura 2000-området då den finns vid flera 
närbelägna lokaler inom ca 1 mils avstånd västerut och förväntas lätt kunna 
sprida sig till området efter genomförda naturvårdsbränningar. 

Bedömning 

Området behöver skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden 
och för att bevara skogslevande växter, svampar och djur. Området bidrar 
därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” och är ett bra 
exempel på den typ av områden som ska prioriteras enligt länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län 
(länsstyrelsens rapport 2006:19-21). 
 
Delar av området ingår i ett område av riksintresse för naturvården (Nr x 112, 
Golfersmyran), vilket är utpekat för värdena kopplade till våtmarkskomplexet 
och den rika fågelfaunan. 
 
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 2030, antagen 2017-05-29) är området 
utpekat som naturområde (Natura 2000 och riksintresse) och även som ett 
område som är under bildande av ett naturreservat. Länsstyrelsen bedömer 
därför att bildandet av naturreservatet överensstämmer med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för 
bevarande av den biologiska mångfalden. Det är därför enligt Länsstyrelsens 
bedömning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas 
som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Att så sker bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenområdena enligt 3 och 4 kap miljöbalken. 
 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom 
förbudet/inskränkningen, och den belastning som förbudet/inskränkningen har 
för den enskilde. Vid denna avvägning, enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, har 
Länsstyrelsen funnit att naturreservatets avgränsning och de inskränkningar 
som gjorts i rätten att använda mark- och vattenområden (föreskrifterna) är 
nödvändiga, och att de inte går längre än vad som krävs för att uppnå syftet 
med naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och för allmänheten är så stora att de överväger de negativa effekter som kan 
uppstå för allmänheten och för berörda fastighets- och sakägare. 
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Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken medge 
dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är 
förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken). 
Enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken gäller att beslut om dispens får 
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning 
på naturreservatet eller på något annat område. 
 
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingår att tillse 
att reservatsföreskrifterna följs. 
 
Av 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken följer bland annat att det kan medföra 
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot föreskrift som meddelats för ett 
naturreservat.  
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom naturreservatet syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ 
skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas inom naturreservatet. 
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 8. 
 
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill. I ärendet, som har handlagts 
och föredragits av naturvårdshandläggare Björn Gunnarsson, har även 
biträdande handläggare Martina Kluge, enhetschef Ann Gudéhn, och 
handläggare Robert Ahlberg och Andreas Wedman deltagit. 
 
 
 
 
Per Bill 
 Björn Gunnarsson 
     
 
 
 
 



 
BESLUT 

 
13 (13) 

2017-12-18 Dnr 511-5423-2011 
  

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 
 

 
Bilagor:  

1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Föreskriftskarta 
4. Skötselplan 
5. Brytpunktskarta 
6. Generellt undantag för väghållning mm (bilaga 3 från 

avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och Bergvik gällande 
ESAB) 

7. Sändlista 
8. Hur man överklagar 



±

Ålkarstjärnarnas naturreservat
Beslutskarta

0 200 400 600 800 1 000 m

Tillhör beslut
2017-12-18

Dnr 511-5423-2011
21-209

Bilaga 1

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

010-225 10 00

Faxnummer

010-225 11 50

E-post adress

gavleborg@lansstyrelsen.se

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

© Lantmäteriet Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Gävleborg

Beslutskarta för Ålkarstjärnarnas naturreservat
Gränsen är inmätt i fält

Bakgrundskarta: Terrängkartan

Gräns för naturreservatet

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM) 
N: 6811212 E: 519120
Skala 1:30 000

Fastighetsgränser



Ålkarstjärnarnas naturreservat
Översiktskarta

Tillhör beslut
2017-12-18

Dnr 511-5423-2011
21-209

Bilaga 2

±0 1 2 3 4 50,5 km

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

010-225 10 00

Faxnummer

010-225 11 50

E-post adress

gavleborg@lansstyrelsen.se

© Lantmäteriet Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Gävleborg

Bakgrundskarta: Vägkartan
Centrumkoordinater (SWEREF99 TM) 
N: 6811212 E: 519120

Skala 1:100 000 Ålkarstjärnarnas naturreservat



"!¹

"!¹

±

Ålkarstjärnarnas naturreservat
Föreskriftskarta

0 400 800 1 200 1 600 2 000200 m

Tillhör beslut
2017-12-18

Dnr 511-5423-2011
21-209

Bilaga 3

© Lantmäteriet Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Gävleborg

Föreskriftskarta för Ålkarstjärnarnas naturreservat
Gränsen är inmätt i fält

Bakgrundskarta: Terrängkartan
Centrumkoordinater (SWEREF99 TM)
N: 6811212 E: 519120

Skala 1:30 000

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan

Telefon

010-225 10 00

E-post adress

gavleborg@lansstyrelsen.se

Gräns för naturreservatet

"!¹ Förlag till placering av informationsskyltar enligt föreskrift B2

Vägar där föreskrifterna inte utgör hinder för underhåll enl bilaga 6

Vägar som ej omfattas av bilaga 6, men ändå får skötas på sådant sätt

Snöskoterled, snöskoterkörning undantaget från föreskrift C1

Kraftledningsgata, snöskoterkörning undantaget från föreskrift C1

Räkasjöarna, snöskoterkörning undantaget från föreskrift C1



Bilaga 4 
 

1 (10) 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

  

SKÖTSELPLAN FÖR 
ÅLKARSTJÄRNARNAS 
NATURRESERVAT 

 
 

2017-12-18 Dnr 511-5423-11 
 21-209 

Naturvårdsenheten 
 
  
 

Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR ÅLKARSTJÄRNARNAS NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

I skötselplanen anges bevarandemål för områdets olika skötselområden och åtgärder 
som behövs för att uppfylla bevarandemålen. Naturreservatet ska utmärkas genom 
förvaltarens försorg enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
1. Beskrivning av bevarandevärdena 
1.1 Administrativa data 

Objektnamn Ålkarstjärnarnas naturreservat 
NVR-id 21-2046455 
Län Gävleborg 
Kommun Ovanåker 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 788,1 ha  

Därav landareal 728,8 ha  
Produktiv skogsmark 569,4 ha  
Naturskog* 324 ha  
*Areal där natruvärdesklass 1-2 från Länsstyrelsens 
inventeringsrapport för Ålkarstjärnarna överlappar med 
skogsmark i Fastighetskartan (Vektor) 

Naturtyper enligt Natura 2000: 
 

Myrsjöar (3160): 26,2 ha 
Mindre vattendrag (3260): 0,7 ha 
Öppna mossar och kärr (7140): 94,7 ha 
Taiga (9010): 227,1 ha 
Lövsumpskog (9080): 0,9 ha 
Skogbevuxen myr (91D0): 115,8 ha 
 

Prioriterade bevarandevärden: 
 
Markslag 
 
Naturtyper 
 

 
 
Skog, våtmark, sjö 
 
Tallnaturskog, myr- och sjökomplex 
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Strukturer 
 

Grova och/eller gamla träd, levande träd 
med brandljud, stående och liggande död 
ved (både med och utan brandpåverkan) 

 
Arter 
(Rödlistekategori enligt 2015 års 
rödlista) 
(S = signalart för höga naturvärden 
enligt Skogsstyrelsen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärlväxter 
knärot (Goodyera repens) - NT, S 
spindelblomster (Listera cordata) - S 
 
Lavar 
dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) - NT, 
S 
garnlav (Alectoria sarmentosa) - NT, S 
korallblylav (Parmeliella triptophylla) - S 
lunglav (Lobaria pulmonaria) - NT, S 
skinnlav (Leptogium saturninum) - S 
varglav (Letharia vulpina)  NT, S 
vitgrynig nållav (Chaenotheca subroscida) -
NT, S 
 
Svampar  
gräddporing (Skeletocutis lenis) - VU, S 
rosenticka (Fomitopsis rosea) - NT, S 
skrovlig taggsvamp (Sarcodon scabrosus) -
NT, S 
ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) – NT, 
S 
 
Fåglar 
smålom (Gavia stellata) - NT 
tretåig hackspett (Picoides tridactylus) - NT 
videsparv (Emberiza rustica) - VU 
ängspiplärka (Anthus pratensis) – NT 
 

  Bebyggelse och anläggningar 
 

En kraftledningsgata korsar områdets västra 
del, en timmerstuga i östra delen, en vändplan 
i östra delen. 
 

 
 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Hela området är påverkat av dimensionsavverkningar som troligen ägde rum i slutet av 
1800-talet. Detta är orsaken till att förekomsten av överståndare och död ved är lägre än 
i en urskogsartad skog. I vissa bestånd, oftast i de blockiga delarna, ger dock tallar äldre 
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än 200 år sin prägel åt skogens struktur. Vissa delar är sannolikt påverkade av 
gallringar utförda under 1960-talet eller tidigare. 
 
Sentida påverkan i form av gallring, avverkning eller skogsbilvägar saknas i området. 
 
Resterna av en myrslåtterlada vittnar om att myrslåtter har förekommit vid områdets 
myrar. 
 
1.3 Områdets bevarandevärden 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden 
 
Kärnan i området utgörs av ett myrkomplex där fattigkärr och mossevegetation 
dominerar och det innehåller även många tjärnar. Myrarna har höga ornitologiska 
värden. Bland arter som har häckat i området kan nämnas sångsvan, skogssnäppa, 
grönbena, gluttsnäppa, ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla, videsparv. Trolig häckning 
av smålom har också noterats. 
 
Runtom våtmarkerna ligger ett vidsträckt område med tallnaturskog och äldre tallskog 
på moränkullar och några mer grandominerade partier. Området är obrutet och från de 
centrala delarna är det över 1 km till närmsta väg. 
 
Inslag finns av 200-300-åriga tallar. Även äldre gran och triviallöv förekommer. 
Brandljud har noterats på flertalet äldre stubbar i området samt även på en del av de 
levande tallarna. 
 
Området har höga naturvärden kopplade till brand och bränning, både genom att skogen 
domineras av brandpräglad tallskog som tidigare har brunnit och genom att det på 
landskapsnivå ligger inom en länsöverskridande brandvärdetrakt. 
 
Området är utpekat Natura 2000-område (SE 0630259) för bevarade av den 
brandberoende arten slät tallkapuschongbagge samt för de olika Natura 2000-naturtyper 
som ryms i områdets natur. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
I området finns spår av mänsklig aktivitet främst genom dimensionsavverkningen i 
delar av området. 
 
Resterna av en gammal myrslåtterlada har påträffats inom området. Inga fornlämningar 
finns rapporterade från området i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. En del 
rester från kolningsanläggningar finns i trakten inom de närmsta kilometrarna från 
området, bl.a. strax sydost om Middagsberget ca 1 km från områdets östgräns. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
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Myrkomplexet Golfersmyran – Lomtjärnen i områdets centrala delar bildar en mosaik 
av myrar, fastmark och ett 20-tal tjärnar. Myrarna ligger avskilt och har i regel inte 
påverkats av dikning. Utmärkande är rikedomen av tjärnar. Berggrunden i området 
består av sedimentgnejs. Myrkomplexet omgärdas vid flera håll av moränkullar. 
Inslagen av block är bitvis påtagligt. 
 
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Landskapet i Ålkarstjärnarna ger ett vildmarksartat intryck genom att det är stort och 
orört och berörs av få vägar. Området är intressant för den del av friluftslivet som 
prioriterar vildmarksområden. 
 
1.4 Källförteckning 
 
ArtDatabanken. (2015). Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala. 
 
ArtDatabanken. (2017). Artportalen. Rapportsystemet för växter, djur och svampar. 
Artdatabanken SLU, Uppsala. https://www.artportalen.se/ [2017-10-06] 
 
Ekologigruppen AB. (2009). Regional strategi för naturvårdsbränning i skyddade 
områden. Länsstyrelsen Gävleborg. Rapport 2009:5. 
 
Koffman, A. & Henriksson, S. (2006). Inventeringsrapport Ålkarstjärnarna 
[Opublicerat manuskript]. Länsstyrelsen Gävleborg. 
 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. (1997). Värdefull natur i Gävleborgs län: 
Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. 
 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. (2006). Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar 
i Gävleborgs län. Rapport 2006:19-21. 
 
Olander, S. (2014). Inventering av skyddsvärda skogsområden inom Ovanåkers 
kommun av Stefan Olander, 2014. På uppdrag av projektet Biosfärkandidat 
Voxnadalen. 
 
Riksantikvarieämbetet. (2017). Fornsök. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html [2017-04-07] 
 
Skogsstyrelsen. (2013). Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, 
Jönköping. 
 
Ståhl, P. (1985). Skyddsvärda Myrar i Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Gävleborgs 
län. 1985:2. 
 



 
SKÖTSELPLAN FÖR 
ÅLKARSTJÄRNARNAS 
NATURRESERVAT 

 
5 (10) 

2017-12-18 Dnr 511-5423-11 
  

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

PLANDEL 
 
2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Naturreservatet är indelat i 2 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras. Skötselområdena är: 
 
1: Skog, våtmarker och vattenområden där naturvårdsbränning kan utföras. 
2: Information och friluftsliv. 
 
Skötselplanens skötselområde 1: Skog, våtmarker och vattenområden där 
naturvårdsbränning kan ske, 788,1 ha 
Beskrivning 
Skötselområdet utgör hela reservatsområdet vilket mestadels utgörs av talldominerad 
skog med inslag av partier med mera gran och triviallövträd samt mosaikartade stråk av 
myrar, fastmark och många små tjärnar och mindre vattendrag. Myrarna utgörs till stor 
del av kärr. 
 
Skogen är brandpräglad, vilket tydligast kan ses i form av många delvis förkolnade 
stubbar och en del svedda trädstammar som finns spridda över området. Skogens 
talldominans och förhållandevis ljusöppna struktur med endast ringa inväxning av mera 
förtätande och skuggande trädslag såsom gran är också ett uttryck för områdets 
brandhistorik. 
 
Ett ca 14 ha stort skogsområde beläget söder om Golfersmyran har redan 
naturvårdsbränts under juli 2016. 
 
Två ganska närbelägna områden (Rossenområdet i Ljusdals kommmun och Gåsbergets 
lövbränna i Dalarna) där brandhistoriken har studerats, har båda visat sig haft en 
genomsnittlig brandfrekvens på ca 33 år (återkomsttiden för brand vid en given 
provpunkt inom områdena). Spridningen mellan kortaste och längsta återkomsttiden 
varierade exempelvis för Rossenområdet mellan 9 och 126 år. 
 
Bevarandemål 
Skogen är naturskogsartad och olikåldrig. Större delen utgörs av brandpräglad skog, där 
tall sammantaget utgör det dominerande trädslaget. I delar kan dock inslagen av andra 
trädslag, t.ex. gran och triviallövträd såsom sälg, björkar och asp, bitvis vara större. Det 
sker återkommande föryngring av tall. I skogen finns strukturer som gamla träd och 
olika former av död ved. Brandpåverkade träd och vedsubstrat, av framförallt tall, 
förekommer flerstädes. Efter genomförda naturvårdsbränningar finns lämpliga substrat 
tillgängliga för olika arter av exempelvis insekter, lavar och svampar som är knutna till 
brandsubstrat. Skogen har inslag av mera ljusöppna partier med förhållandevis hög 
solinstrålning på trädstammar och vedsubstrat. Arealen taiga (9010) ska vara minst lika 
stor som vid reservatets bildande (minst 227,1 ha) och bör på sikt öka vartefter fler 
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delar av skogen utvecklar naturskogskvaliteter. Arelen lövsumpskog (9080) är minst 
0,9 ha. Natura 2000-arten slät tallkapuschongbagge ska förekomma i området över 
tid. Brandskadade barrträd som utgör lämpliga föryngringsplatser för arten finns i 
området. Efter genomförda naturvårdsbränningar uppträder arten i individrika 
populationer. 
 
Våtmarkerna har en naturlig hydrologi som bara förändras genom naturliga processer. 
Arealen öppna mossar och kärr (7140) är minst 94,7 ha och arealen skogsbevuxen myr 
är minst 115,8 ha. 
 
Sötvattensmiljöerna ska ha en ostörd hydrologi och är fria från av människan skapade 
vandringshinder. Arealen myrsjöar (3160) är minst 26,2 ha och arealen mindre 
vattendrag (3260) är minst 0,7 ha. 
 
Skötselåtgärder 
 
Naturvårdsbränningar utförs i omgångar för huvuddelen av områdets skogsmark. Delar 
av skogen, där de högsta naturvärdena bedöms vara knutna till gran eller lövträd och 
där naturvärdena inte är knutna till brandsubstrat, kan undantas från bränning. Det kan 
typiskt röra sig om sammanhängande partier eller stråk med en hög ansamling av gamla 
naturvärdesträd av gran eller lövträd där det förekommer rödlistade arter och 
signalarter. 
 
Framtagande och genomförande av brandplaner för de olika ytorna som ska 
naturvårdsbrännas, vilka tydliggör mer i detalj vilka delar av området som ska brännas, 
hur det ska ske samt uppföljning av genomförda åtgärder. 
 
Enstaka träd kan komma att tas ned inför eller under bränningar om så krävs för att 
hålla en hög säkerhetsnivå eller av andra praktiska skäl för att underlätta 
genomförandet av bränningsåtgärden. 
 
Om naturvårdsbränningar inte är möjliga att genomföra vid delar av området där det är 
prioriterat att utveckla tallanknutna naturvärden, kan andra brandefterliknande 
skötselåtgärder eventuellt komma att användas, såsom bortröjning av unggran runt 
gamla tallar. 
 
I övrigt kommer de delar av området som inte omfattas av brännings- eller 
brandefterliknande skötsel att få utvecklas fritt genom naturlig dynamik och naturliga 
processer. 
 
Restaurering av vattendrag/myrmark: 
Inom område finns det ett vattendrag som planeras att restaureras samt tre som 
eventuellt kan komma att bli aktuellt att restaurera. En beskrivning av dessa följer 
nedan (se även skötselkartan, s 10.): 
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Vattendrag/myrmark som planeras att restaureras: 

• En dikad sträcka på några hundra meter finns i områdets västra del. Diket skär 
mestadels genom ett ca 3,5 ha stort myrmarksområde, vilket ger en påverkan på 
myrmarkens hydrologi bl.a. i form av slyuppväxt längs dikeskanten. Dikets 
ungefärliga sträckning (angivet i SWEREF99 TM): 6811753/517369 – 
6811615/517577 

Vattendrag/myrmark/sumpskog som eventuellt kan komma att restaureras: 
• Dike i norra delen av området, uppströms Dostjärnen. Diket rinner från en drygt 

1 ha stor myrgöl, vidare sydväst ut mot mynningen vid Dostjärnen. Det rinner 
mestadels längs med kantzonen mellan öppen myrmark och högre belägen fast 
skogsmark. Dikets ungefärliga sträckning (angivet i SWEREF99 TM): 
6812049/518405 – 6812107/518536 

• Dike i norra delen av området, vid Bengtsmyran. Diket ligger i myrmark, delvis 
längs med kraftledningsgatan och delvis väster därom. Dikets ungefärliga 
sträckning (angivet i SWEREF99 TM): 6812267/518621 – 6812428/518760 

• Bäckfåra som bitvis tycks vara uträtad i nordöstra delen av området, mellan 
Golferstjärnen och Kringeltjärnen. Bäcken rinner mestadels genom skogmark 
med inslag av blandsumpskog. Sumpskogens hydrologi kan eventuellt vara 
negativt påverkad av uträtade sträckor. Vattendragets ungefärliga sträckning 
(angivet i SWEREF99 TM): 6812661/519501 – 6812435/519567 

 
 
Skötselplanens skötselområde 2:Information och friluftsliv      
Beskrivning 
Området bedöms för närvarande vara av litet intresse för friluftslivet och utrustas 
därmed endast med en grundläggande nivå av information/besöksanordningar, 
bestående av gränsmarkeringar samt informationstavlor vid reservatets tänkta 
entrepunkter. Området används för jakt och fiske. 
 
Bevarandemål 
Området ska vara tillgängligt för friluftsliv för den vane, friluftsintresserade och/eller 
vildmarksintresserade besökaren. 
 

• Naturreservatets gräns ska vara tydligt markerad. 
• Minst en väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet 

ska finnas. 
• Information om naturreservatet ska finnas tillgänglig på länsstyrelsens hemsida. 

 
Skötselåtgärder: 
Markering och underhåll av reservatsområdets gräns. Framtagande, uppsättning och 
underhåll av informationsskyltar. Information om naturreservatet och ajourhållning av 
den på länsstyrelsens hemsida. 
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3. Uppföljning 
Mer information om länsstyrelsens uppföljning finns i Uppföljning av skyddade 
områden i Gävleborgs län – policy och översiktlig plan 2012 samt i Naturvårdsverkets 
rapport 6397 från 2010 Uppföljning av skyddade områden i Sverige. 
 
3.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Länsstyrelsens personal eller andra av länsstyrelsen anlitade entreprenörer ansvarar för 
dokumentation och rapportering av vilka åtgärder som genomförts och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning och utvärdering av genomförda skötselåtgärder 
sker för: 

• Gränsmarkeringar 
• Informationsskyltar 
• Naturvårdsbränning 
• Eventuella brandefterliknande åtgärder 
• Fällning/ borttagande av eventuella contortatallar 
• Restaurering av vattendrag/våtmarker. 

 
3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs och det beskrivs 
i en separat uppföljningsplan för Ålkarstjärnarna. 
 
 
4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder  
Skötselåtgärd När Var Priori-

tering 
Finansiering 

Markering och 
underhåll av 
naturreservatets 
gränser 

Initialt och 
därefter vid 
behov 

Naturreservatets 
gränser 

1 Skötselanslaget 

Nya 
informationsskyltar 
tas fram, sätts upp 
och underhålls 

Initialt och 
därefter vid 
behov  

Se karta 1 Skötselanslaget 

Naturvårdsbränning Efter 
upprättande av 
brandplan 

Skötselområde 1 2 Skötselanslaget 

Restaurering av 
vattendrag 

När tid finns se skötselkarta, s 
10. 

2 Skötselanslaget 

Brandefterliknande 
skötselåtgärder 

Utifrån behov Skötselområde 1 3 Skötselanslaget 
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5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare, men bör löpande ses över och revideras vid behov. 
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Ärende Ålkarstjärnarnas naturreservat 

 Kommun: Ovanåker Län: Gävleborg 

Koordinatsystem SWEREF99 TM 

Koordinatkvalitet Inre 40-500 mm, Yttre 40-500 mm 
 

Punktnummer Norr(N) Öst(E)  Markering 

10456 6812554,41 517674,03  Rör i mark 

10457 6812532,70 517835,77  Rör i mark 

10458 6812608,82 517914,78  Rör i mark 

10459 6812582,74 518058,11  Rör i mark 

10460 6812344,52 518182,30  Rör i mark 

10461 6812277,15 518398,43  Rör i mark 

10462 6812280,10 518492,31  Rör i mark 

10463 6812418,88 518650,34  Rör i mark 

10464 6812449,79 518786,21  Rör i mark 

10465 6812656,59 518798,55  Rör i mark 

10466 6812679,60 518897,46  Rör i mark 

10467 6812718,24 518907,31  Rör i mark 

10468 6812739,08 518969,47  Rör i mark 

10469 6812844,87 519122,17  Rör i mark 

10470 6812973,20 519078,10  Rör i mark 

10471 6812413,90 520197,77  Rör i mark 

10476 6811147,88 519992,55  Rör i mark 

10477 6810885,03 520600,68  Rör i mark 

10478 6810101,56 520444,14  Omarkerad punkt 

10479 6809326,03 519966,49  Rör i mark 

10480 6809116,58 519823,53  Rör i mark 

10481 6809119,80 519494,53  Rör i mark 

Sida 1  
Aktbilaga TBE1 

Akt  



 
 

2012-12-20 Sida 2 
Akt 

 

Punktnummer Norr(N) Öst(E)  Markering 

10482 6809224,22 519486,56  Rör i mark 

10483 6809260,72 519566,80  Rör i mark 

10484 6809364,41 519531,39  Rör i mark 

10485 6809379,17 519483,05  Rör i mark 

10486 6809518,08 519464,48  Rör i mark 

10487 6809629,37 519563,34  Rör i mark 

10488 6809721,21 519553,49  Rör i mark 

10489 6809783,77 519047,82  Rör i mark 

10490 6809742,38 518724,58  Rör i mark 

10491 6809827,53 518582,44  Rör i mark 

10492 6809892,45 518251,88  Rör i mark 

10493 6809943,57 518132,11  Rör i mark 

10494 6809972,35 518098,62  Omarkerad punkt 

10495 6810026,48 518035,62  Rör i mark 

10496 6810187,10 517931,64  Rör i mark 

10497 6810502,83 517912,62  Rör i mark 

10498 6810920,96 517965,92  Rör i mark 

10499 6811028,06 517935,72  Rör i mark 

10500 6811069,78 517836,62  Rör i mark 

10501 6811313,93 517728,20  Rör i mark 

10502 6811289,07 517591,40  Rör i mark 

10503 6811320,81 517434,02  Rör i mark 

11688 6811974,27 520468,28  Rör i mark 

11689 6811885,93 520289,88  Rör i mark 

11690 6811806,53 520281,93  Rör i mark 

11691 6811785,81 520312,58  Rör i mark 

11692 6811604,62 520317,67  Rör i mark 

11693 6811463,69 520257,73  Rör i mark 

11694 6811387,49 520194,28  Rör i mark 

11695 6811231,25 520043,87  Rör i mark 

11696 6811169,46 519978,91  Rör i mark 
 

Framställd 
genom 

Nymätning och kopiering från registerkarta 

Mätmetod Satellitmätning NTRK-tjänst 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni göra det skriftligen hos Regeringen, 
Miljödepartementet. 
 
Brevet med överklagandet skall dock lämnas eller skickas till: 
 
Länsstyrelsen Gävleborg 
801 70 Gävle 
 
eller via e-post till: 
 
gavleborg@lansstyrelsen.se 
 
Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 
 
Om överklagandet kommer in för sent kan det inte tas upp till prövning. 
 
I överklagandet ska Ni ange 

1. Ert namn och Er adress 
2. vilket beslut Ni överklagar (diarienummer eller motsvarande) 
3. vilken ändring Ni vill ha, samt 
4. vilka skäl Ni anser att Ni har för ändringen. 

 
Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Naturvårdsenheten vid 
Länsstyrelsen, telefon 010-225 10 00. 
 
 

UPPLYSNINGAR 
 
Regeringen prövar efter överklagande beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande av 
naturreservat, utom frågor om ersättning, (18 kap 1 § miljöbalken). 
 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten får 
överklaga beslut om bildande av naturreservat (40 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.). 
 
Beslut om bildande av naturreservat får även överklagas av den som domen eller beslutet angår, 
om avgörandet har gått honom eller henne emot samt den myndighet, kommunala nämnd eller 
annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken eller i föreskrifter meddelade med stöd 
av balken har rätt att överklaga. Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att 
överklaga enligt bestämmelser i rättegångsbalken (16 kap 12 § miljöbalken). 
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