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SKÖTSELPLAN FÖR SKÄRJÅNS 
NATURRESERVAT 

 

2015-12-16 Dnr 511-6028-12 
 80-243 

Naturvårdsenheten 
 
 

Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR SKÄRJÅNS NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

I skötselplanen anges målen med naturreservatet och de ska ligga till grund för 
dess vård och skötsel. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg 
enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
1. Beskrivning av bevarandevärdena 
1.1 Administrativa data 
Objektnamn Skärjåns naturreservat 
NVR-id 21-2014014 
Län Gävleborg 
Kommun Gävle, Söderhamn 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 192,3 ha  

Därav landareal 163 ha  
Produktiv skogsmark 134 ha  

Naturtyper enligt Natura 2000: 
Västlig taiga (9010) 
Svämängar (6450) 
Öppna mossar och kärr (7140) 
Svämlövskog (91E0) 
Mindre vattendrag (3260) 
 

 
4,3 ha 
2,4 ha 
7,6 ha 
5,4 ha 
12,8 ha 

Naturtyper landareal (enligt Metrias 

naturtypskartering KNAS): 
Tallskog 
Granskog 
Barrblandskog 
Barrsumpskog 
Lövblandad barrskog 
Triviallövskog 
Lövsumpskog 
Ungskog inkl. hyggen 

 
 
7,2 ha 
1,8 ha 
12,9 ha 
5,6 ha 
70,9 ha 
22,1 ha 
2,5 ha 
11,0 ha 
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Övriga skogsimpediment 
Våtmark 
Limnogen eller saltpåverkad våtmark 
Övrig öppen mark 
Sjöar och vattendrag 
 

1,7 ha 
14,6 ha 
6,0 ha 
7,1 ha 
28,9 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
 
Naturtyper 
 
 
Strukturer 
 
 
 
Arter  
(rödlistestatus enligt 2015 års rödlista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vattendrag, skog, våtmark, gräsmark 
 
Den strömmande skogsån, lövrika 
svämskogar och örtrika stränder. 
 
Gamla lövträd, död ved i vatten och på 
land, forsar, öppna åförgreningar (kvillar) 
och naturliga bottensubstrat. 
 
Däggdjur: 
Utter – Lutra lutra NT 
Fåglar: 
Stjärtmes – Aegithalos caudatus 
Strömstare – Cinclus cinclus 
Mindre hackspett – Dendrocopos minor 
NT 
Tretåig hackspett – Picoides tridactylus 
NT 
Gråspett – Picus canus 
Fiskar: 
Stensimpa – Cottus gobio 
Flodnejonöga – Lampetra fluviatilis  
Öring – Salmo trutta 
Mollusker: 
Flodpärlmussla – Margaritifera 
margaritifera EN 
Kräftdjur: 
Flodkräfta – Astacus astacus CR 
Insekter: 
Dagsländan Caenis luctuosa 
Svartbent bäckbroms – Ibisia marginata 
Bäckbaggen Normandia nitens  
Stenflodtrollslända – Onychogomphus 
forcipatus 
Skalbaggen Stenelmis canaliculata 
Kärlväxter: 
Trolldruva – Actaea spicata 
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Friluftsliv  

Hampflockel – Eupatorium cannabinum 
Ask – Fraxinus excelsior EN 
Lind – Tilia cordata 
Strandklo – Lycopus europaeus  
Safsa – Osmunda regalis 
Sjöranunkel – Ranunculus lingua 
Lavar: 
Skriftlav – Graphis scripta 
Ädellav – Megalaria grossa EN 
Korallblylav – Parmeliella triptophylla 
Småflikig brosklav – Ramalina sinensis 
NT 
Svampar: 
Veckticka – Antrodia pulvinascens NT 
Kandelabersvamp – Artomyces pyxidatus 
NT 
Raggtaggsvamp – Hydnellum mirabile 
EN 
Dofttaggsvamp – Hydnellum suaveolens 
NT 
Barkticka – Oxyporus corticola 
Rostticka – Phellinus ferruginosus 
Stor aspticka – Phellinus populicola NT 
Koppartaggsvamp – Sarcodon lundellii 
VU 
Fläckticka – Skeletocutis nivea 
 
Vandring, vindskydd, upplevelse av 
naturmiljöer, fiske 
 

Bebyggelse och anläggningar 
 
 

Skogsbilvägar med vägbroar. Servitut för 
kraftledningar (Fortum) och för 
trädsäkring av järnvägen (Trafikverket). 
Servitut för utfartsvägar (Axmar bruk 
1:36-42, 45). Flera vindskydd, 
grillplatser, bord, koja. Stigar och 
gångbroar över ån. Två dammluckor. 
Forn- och kulturlämningar.  
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1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området kring Skärjån har nyttjats för produktion av vattenkraft, hö, kol och 
timmer. Vid Övre Hammaren drevs under åren 1693-1860 en hammarsmedja, 
vars rester återfinns öster om Nydammen. Redan på 1700-talet – och troligen 
tidigare – nyttjades många av Skärjåns tidvis översvämmade stränder för slåtter 
(från Bergsån och nedströms), både av folk från Axmar by och Axmar bruk. 
Hävden av sidvallsängarna minskade med tiden och upphörde på 1940- och 
1950-talen.  
 
Under åren 1895 till 1940-talet användes ån för flottning. Då rensades ån 
kraftigt. Strandhällar, forsnackar och stora block sprängdes sönder, sidofåror 
stängdes av och block lades upp i vallar längs stränderna. Sträckan öster om 
Lillsjön, benämnd Svartån, användes däremot inte för flottning och är orensad. 
Det är även Bergsån och i stort sett alla sidofåror. Vid Snarforsen finns en 
gammal kanal parallellt med åns huvudfåra som troligen nyttjades innan de 
brantaste forsarna var bortsprängda. Nydammen fungerade som 
flottningsdamm. I samband med flottningen anlades även en cykelväg på åns 
norra sida. Den är nu en välanvänd vandringsstig.  
 
Ljusne flugfiskeklubb och Söderhamns kommun genomförde 1998 respektive 
2004-2006, samt 2010 en del återställnings- och biotopvårdande åtgärder i 
vattendraget.  
 
Skogarna längs ån köptes in av Bergvik Ala 1890. Modernt skogsbruk med 
kalavverkning har påverkat en hel del skogar på moränmark så att där nu står 
unga lövblandade barrskogar, medan andra delar är mindre påverkade. Efter 
överenskommelse med den ideella naturvården och Stora Enso undantogs ett 
område kring Skärjån från fortsatt skogsbruk.  
 
 
1.3 Områdets bevarandevärden 
 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Skärjån är ett välkänt och högt klassat naturvårdsobjekt. Det har i flera 
undersökningar utpekats som ett av de mest värdefulla vattendragen i länet. 
Området är också angivet som nationellt särskilt värdefullt i Naturvårdsverkets 
genomgång 2005. Området utgör riksintresse för naturvård och Natura 2000-
område enligt art- och habitatdirektivet. Områdets naturvärden är i huvudsak 
knutna till följande biotoper: 

 Strömmande vatten, bottnar och åförgreningar (värdefull bottenfauna, 
havsvandrande öring) 

 Örtrika stränder (artrik vegetation med sydliga kärlväxter) 
 Strandskogar med stort lövinslag (ask, klibbal, björk och asp, 

vedinsekter på björk, vedsvampar) 
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 Översvämningsbetingade tidigare hävdade sidvallsängar (fuktängar 
med frodig gräs/örtvegetation) 

 
Artsammansättningen i området har en sydlig prägel med nordgränser för flera 
arter. Bottenfaunan är artrik och mångformig, innehåller både sällsynta arter 
och arter som är känsliga för föroreningar eller försurning. Föroreningskänsliga 
arter återfinns bland både dagsländor, nattsländor, bäcksländor och 
vattenlevande skalbaggar. Flera av dem har en sydlig utbredning, exempelvis 
stenflodtrollsländan och dagsländan Caenis luctuosa. Även skalbaggen 
Stenelmis canaliculata och bäckflugan Ibisia marginata förekommer här på 
nordliga utpostlokaler i Sverige. Större dammussla hittades 2006 i 
vattensystemet (Tönnebro-Noran) på sin nordligaste svenska fyndplats. I ån 
finns också en svag stam av inplanterad öring av Ljusnantyp. Öringen är en 
förutsättning för att de flodpärlmusslor som finns i ån ska kunna fortplanta sig, 
men i dagsläget hittas bara gamla musslor. 
 
Efter genomförda biotopvårdande åtgärder 1998 (Ljusne flugfiskeklubb), 2004-
2006 och 2010 (Söderhamns kommun) finns flera åtgärdade forssträckor med 
lekbottnar för öring. Det finns dock fortfarande stora behov av 
återställningsåtgärder i ån. 
 
Vattenkemi, vattenreglering och återställningsåtgärder efter flottledsrensningar 
Skärjån har ett neutralt pH, en god buffrande förmåga och goda 
syreförhållanden. I anslutande sjöar är halterna av kväve och humusämnen 
relativt höga (1995). Uppströms Stor-Skärjan har tidigare funnits en 
kalkdoserare.  
 
Genom en damm i Tönnebrosjön uppströms reservatet leds vatten från Skärjåns 
avrinningsområde över till Hamrångeåns vattensystem. Avledningen görs till 
förmån för Vifors kraftstation i Hamrångeån. Överledningen regleras genom en 
vattendom från 1947 som medger en överledning av 2,5 m3/s, vilket ungefär 
motsvarar Skärjåns medelvattenföring i denna del. Nuvarande 
vattenhushållningsbestämmelser medger 0-tappning i Skärjån under merparten 
av året. Den naturliga medelvattenföringen vid Skärjåns mynning i havet är 2,7 
m3/s. Normal lågvattenföring är under naturliga förhållanden 1 m3/s och normal 
högvattenföring motsvarar 13 m3/s. Högsta högvattenföring och lägsta 
lågvattenföring är 30 m3/s respektive 0,5 m3/s. 
 
På följande platser gjordes biotopvårdande åtgärder 1998; Lillsjöns utlopp 
(stentrappa), Lillsjöns norra ände (muddring av å-fåra), uppströms bron vid 
Övre Hammaren, Långstrand, Snarforsen och Kommunströmmen. Vid de fyra 
sistnämnda grävdes sprängsten bort från botten, en tydlig slingrande huvudfåra 
skapades, djuphålor grävdes och en del block, sten och lekgrus för öring lades 
ut. Dessutom åtgärdade man utloppet vid Stor-Skärjan så att ett mindre utlopp 
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norr om dammluckan (som stängdes) fungerar som fiskvandringsväg. År 2004-
2006 öppnades och rensades en sidofåra norr om ön uppströms Snarforsen och 
byggdes en naturlig nacke vid Stor-Skärjans utlopp. Efter att den byggdes 
konstaterades en jämnare vattenföring. Man vinschade också block på flera 
platser. 2010 gjordes återställningar där upprensade block återfördes i ån med 
grävskopa och överlagrat lekgrus i bottnarna togs fram. Åtgärderna gjordes på 
nedströmssidan av vägbron vid Stor-Skärjans utflöde, vid Kommunströmmen, 
Överhammaren och Snarforsen. Vid Snarforsen öppnades också en gammal 
avstängd 100 m lång sidofåra. 
 
Vegetation 
Strandzonen består till stora delar av flacka, tidvis översvämmade marker med 
svämsediment. Både sumpig och mer väldränerad mark förekommer. Här finns 
lummiga strandskogar med klibbal, glasbjörk, ask, asp och hägg, men också 
yngre björkdominerade partier. Vid Långstrand tillkommer lönn och enstaka 
lind. Från Snarforsens nedre del och nedströms är dessa strandskogar 
uppkomna på f.d. sidvallsängar som hävdats genom slåtter. Vid Nydammen och 
nedströms Övre Hammaren är markerna fortfarande relativt öppna. 
  
Trädskiktet i de flacka svämskogarna är mestadels yngre än 100 år även om 
äldre träd förekommer lokalt, bland annat askar i 150-årsåldern. I höjd med 
Bergsåns förgrening i åns mellersta delar finns värdefulla lövängsliknande och 
naturvårdsgallrade partier med gamla askar och kandelaberbjörkar. Längre 
uppströms vid Krokmuren är svämskogen naturskogsartad, omfluten av små 
sidofåror, och innehållande mycket död ved av björk och ask. Här finns bl.a. 
naturskogsarter som jättesvampmal och vanlig svampsvartbagge på 
björkhögstubbarnas tickor, ädellav på askstammar, samt fläckticka och 
rostticka på död ved av ask (nordligaste lokalen i Sverige). Förekomsten av ask 
är särskilt viktig för den biologiska mångfalden i området. Den rika 
förekomsten av ask är i sig anmärkningsvärd eftersom arten har sin naturliga 
nordgräns vid Hudiksvall. Skärjån är sannolikt landets nordligaste vattendrag 
där ask är en karaktäristisk art i svämskogarna. 
 
Äldre asprik skog och barrblandskog på låga moränkullar ingår på flera platser. 
På hällmarkerna nedströms Krokmuren står en tallskog rik på björk. Skogarna i 
Krokmurens omgivningar uppvisar gamla spår av skogsbrand. Grandominerad 
äldre barrblandskog med värdefull marksvampflora finns bl.a. vid åns skarpa 
högersväng efter Långstrand där de exklusiva och rödlistade svamparna 
raggtaggsvamp och koppartaggsvamp växer. Vid Övre Hammaren finns äldre 
lövskog på lite mer kuperad mark, dels som igenväxande parkmiljö med gamla 
lönnar och dels som asprik skog. 
 
Floran längs stränderna är rik, består på många platser av högörter och har 
sydliga inslag. Förutom de vanliga högörterna fackelblomster, ängsruta, 
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bunkestarr, svärdslilja och videört märks även de mer ovanliga och sydliga 
arterna hampflockel, strandklo och sjöranunkel. Olvon och små askskott är 
mycket vanliga. Dessutom finns det i strandkanterna gott om safsa, som här har 
sin nordligaste förekomst i Europa. 
 
Nydammen är en svämäng genomkorsad av slingrande åfåror. Grenrör, rörflen, 
ängsruta, fackelblomster och hampflockel dominerar den mer än midjehöga 
växtligheten. Här finns också sjöranunkel. På de tidigare hävdade 
sidvallsängarna öster om Överhammaren dominerar ofta grenrör och pors med 
inslag av vatten- och kråkklöver, älggräs och tidigare nämnda örter. Lillsjöns 
tidigare slåtterytor är blöta och magra med vitmossor, trådstarr och pors. 
 
Fågelfauna 
Mindre hackspett och stjärtmes är två av de många fågelarter som häckar i 
området och gynnas av den lövrika skogen. I området finns också strömstare, 
tretåig hackspett och gråspett. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
På norra sidan av ån har man hittat lämningar efter fem förhistoriska boplatser 
med rödjord, brända benrester och stenflisor vilket tyder på ett ursprung från 
stenålder (neolitikum). Vid Snarforsen finns gamla brofundament, troligen 
tillhörande den bro benämnd Snarforsbron som finns inritad på karta från 1690 
(rågångsförättning). Stora stenfundament finns också vid Nydammen och 
uppströms Långstrand. På flera platser finns rester av kolmilor och kolarkojor. 
Därutöver finns en rad andra spår av flottningsepoken såsom blockvallar, 
kättingfästen mm. Vid Överhammaren, som är en fornlämning (RAÄ297), 
finns också grunderna av en hammarsmedja och anslutande husgrunder kvar. 
Överhammaren var föregångare till Axmar bruk och de båda hyttorna 
existerade därefter parallellt under flera hundra år. När ryssarna på 1700-talet 
brände ner Axmar bruk upptäcktes inte Överhammaren och därför kunde 
järnproduktionen fortsätta där. Vid bildandet av kulturreservatet Axmarbruk 
fanns planer på att även låta Överhammaren ingå i kulturreservatet. På grund av 
dagens ägarförhållanden blev det emellertid inte så. Vid Nydammen finns ett 
område (RAÄ 387) med lämningar efter ett sågverk bestående av vattenränna, 
brunn, husgrunder och källare. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Skärjån faller nära 50 m på sin drygt 6 km långa väg mellan Stor-Skärjan och 
Axmar bruk i ett flackt och ofta rikblockigt moränlandskap. På flera ställen är 
ån grenad i parallella å-armar och mindre, tidvis vattenförande sidofåror. 
Mellan de låga moränhöjderna har svämsediment avlagrats och bildar nu plana 
och ofta väldränerade marker i nivå strax under åns högvattenlinje. 
Berggrunden, som i huvudsak består av metamorf granitisk berggrund, är 
nästan överallt täckt av morän. 
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1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Området är av stort intresse för friluftslivet och besöks bland annat av 
sportfiskare. På åns norra sida löper en bitvis tydlig och lättgången stig. Stigen 
går österut från vägbron nedströms Stor-Skärjan och passerar ett par broar och 
vindskydd. För botaniskt eller zoologiskt intresserade har området också en hel 
del att erbjuda. Se mer information under avsnittet ”Biologiska 
bevarandevärden” ovan. 
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PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Naturreservatet är indelat i 6 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselområdena är: 

1. Sötvatten, vissa strandkärr och svämängar 
2. Barrskog och blandskog med vissa skötselåtgärder 
3. Lövrik blandskog med viss skötsel 
4. Lövrik blandskog och barrungskog med omfattande skötsel 
5. Svämlövskog med skötsel  
6. Information och friluftsliv 
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Skötselplanens skötselområde 1: Sötvatten, vissa strandkärr och svämängar, 
ca 62 ha 
Vattendraget Skärjån, Nydammen och Lillsjön och vissa kärr och 
svämängar i anslutning till dessa ingår. Skärjån är kraftigt flottledsrensad 
med sprängsten och blockvallar längs många stränder. Strandhällar, forsnackar 
och stora block sprängdes då sönder. Flera återställningsåtgärder har gjorts 
men ån är ännu inte helt återställd. Vattenföringen i ån är låg på grund av en 
uppströms överledning till Hamrångeån. En inventering av 
flottningslämningar har påbörjats under 2015. 
 
Målbild 
Vattendraget är ekologiskt återställt och har en naturliknande flödesregim. 
Det har en naturlig variation i bredd och djup, vattenhastighet, 
bottensubstrat och blockighet. Parallella å-fåror, även de flesta mindre 
sidofårorna, är vattenförande vid medelvattenföring. Vattendragets stränder 
ser naturliga ut utan större blockvallar. Vissa stenkistor och lämningar från 
flottningen har sparats av kulturmiljöskäl. Stora och små stenblock ligger i 
åfåran på ett sätt som efterliknar naturliga förhållanden - både som ensamma 
spridda block och som olikstora blocksamlingar. Sprängsten bildar som 
regel inte mattor på bottnarna. Bottnarna i strömmarna täcks istället av både 
finare och grövre substrat. Forsnackar är så pass höga att de bidrar till att 
alluviala marker översvämmas under högvattenföring och att vatten flödar 
in i sidofårorna. Ved i vattnet bidrar till att skapa variation i strömhastighet 
och sedimentation i lugnflytande delar.  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Återkommande höga vårflöden (minst 13 m³/s) och en normal 

lågvattenföring på minst 1m3/s (i medelvärde). 
 Minst 75 % av vattendragets sträckning är ekologiskt återställt. 
 Fria vandringsvägar för fisk finns i hela vattendraget från Stor-Skärjan till 

utloppet i havet. 
 
Skötselåtgärder 

 Utredning av vattenföring och tappningsförhållanden (har påbörjats 
innan reservatets bildande). 

 Arbeta för att återfå en naturlig vattenföring i ån. 
 En etappvis återställning av vattendraget genomförs och en plan för 

detta tas fram där en avvägning görs med hänsyn till 
kulturmiljöintressen och friluftslivsintressen. En detaljerad genomgång 
av planerade återställningsåtgärder längs sträckan finns sedan tidigare 
som kan användas som grund för en återställningsplan. Exempel på 
åtgärder som kan bli aktuella: 

o Sidofåror som är avstängda med block- och jordvallar öppnas  
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o Bottnar med sprängstensmattor ersätts med mer varierad 
bottenstruktur 

o Stenblock placeras i åfåran till en så naturlig omfattning och 
karaktär som möjligt på angivna sträckor  

o Viss sprängsten lyfts ut från åfåran och dess stränder om det är 
möjligt att hitta platser där den kan läggas upp utan att 
väsentligt skada andra naturvärden 

o Forsnackar höjs för att öka inströmningen i sidofåror  
 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Barrskog och blandskog med vissa 
skötselåtgärder, ca 45 ha 
Mest äldre skogar som har värden knutna till gamla träd, olikåldrighet, 
värdefull marksvampflora eller andra naturskogsförhållanden, men också några 
partier med yngre barrskog som är gallrade eller fattiga på utvecklingsbara 
lövkvaliteter. Längs stranden förekommer ofta lövträd. 
 
Målbild 
Skogen är naturskogsartad, oftast olikåldrig och innehåller strukturer som 
gamla träd, döda stående och liggande träd. I skogen finns goda förutsättningar 
för typiska naturskogsarter. I strandkanter och vid sidofåror växer ofta ask och 
andra lövträd av olika ålder. 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Utbredningen av naturskogsartad barr- och blandskog är minst lika stor som 

vid reservatets bildande. 
 Förekomsten av ask och andra lövträd hotas inte av invandrande och 

uppväxande gran. 
 
Skötselåtgärder: 
Området ges fri utveckling med undantag av smärre skötselinsatser riktade mot 
att gynna trängda lövträd i strandzonen.  Inväxande yngre gran kan avverkas 
eller ringbarkas vid äldre lövträd och även vid yngre ask.  
 
 
Skötselplanens skötselområde 3: Lövrik blandskog med viss skötsel, ca 9 ha 
Lövrik blandskog, ofta med mycket asp, där även gran har vissa värden. Vid 
Överhammaren finns även en gles parkartad lönnskog samt aspskog. 
 
Målbild 
Skogen innehåller storvuxna lövträd. Solbelysta äldre lövträd är vanliga, liksom 
död lövved – både som stamskador och döda stående och liggande träd. Skogen 
är varierad med avseende på täthet, ålder och oftast också på trädslagsinnehåll. 
Vissa partier domineras av lövträd, andra av barrträd.  
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Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Grova lövträd utvecklas. 
 
Skötselåtgärder: 
Röjning av ung gran. Lövträd frihuggs initialt från barrträd på lämpliga platser, 
såsom t.ex. i strandkanter, bryn och gles skog. Ringbarka en del äldre gran och 
eventuellt ett mindre antal lövträd för att gynna utvecklingen av andra grova 
lövträd. Mindre mängder fälld gran lämnas på plats, större mängder 
transporteras bort. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 4: Lövrik blandskog och barrungskog med 
omfattande skötsel, ca 40 ha 
Delområdena som ingår i detta skötselområde finns spridda längs ån. Det är 
unga till medelålders blandskogar och barrungskogar med mer eller mindre 
lövinslag. Det är i huvudsak frisk mark, men i några delområden fuktig eller 
blöt mark. Främst inväxande gran hindrar lövträden. 
 
Målbild 
Skogen består av ren lövskog, eller i vissa delar av lövdominerad blandskog. 
Skogen är ofta luckig och varierad. Storvuxna lövträd är vanliga. Vissa partier 
innehåller storvuxna tallöverståndare.  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Skogen utgörs av lövskog eller lövdominerad skog. 
 Förutsättningar finns för att grova lövträd utvecklas. 
 
Skötselåtgärder: 
Omfattande initial motormanuell röjning eller maskinell gallring av barrträd. 
Metod väljs efter vad som är mest lämpligt i respektive delområde. Om 
åtgärden utförs succesivt vid flera tillfällen kan röjnings- och gallringsavfall 
lämnas om det inte är stora mängder. Om det utförs vid ett omfattande tillfälle 
tas röjnings- och gallringsavfallet ut och tas om hand på ett sätt så att 
markskador undviks. Iakttag varsamhet vid stigar, kolbottnar, gamla boplatser, 
andra forn- och kulturlämningar samt stränder. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 5: Svämlövskog med skötsel, ca 37 ha 
Lövskogar av olika utseende med björk, klibbal, ask, asp, hägg m.fl. och en 
örtrik vegetation på tidvis översvämmade sedimentmarker längs ån. Även 
tidigare svämäng som nu intas av yngre lövskog ingår. Gran vandrar in i olika 
utsträckning. I vissa delar har gran gallrats bort så att åtgärdsbehovet nu är litet. 
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Målbild 
Skogen är lövdominerad, varierad och olikåldrig och innehåller måttligt – 
rikligt med död ved. Gran konkurrerar inte med lövträd, men solitära träd eller 
mindre grupper finns på lämpliga platser. Även solitära tallar förekommer. 
Norr om Krokmur ingår mer gran, främst på socklar och utan att konkurrera 
med äldre lövträd. Där finns större gläntor med föryngring av ask. 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Utbredningen av svämlövskog och svämblandskog är minst 37 ha 

(=skötselområde 5). 
 Naturtypen översvämmas regelbundet och vissa år under minst 3-4 veckor i 

sträck. 
 Gran konkurrerar inte med lövträden. 
 Ask förekommer allmänt längs stränderna. 
 
Skötselåtgärder: 
Lövträd gynnas genom en kombination av uthuggning eller ringbarkning av 
gran och röjning av unggranar. Ställvis lämnas solitära eller mindre grupper av 
äldre gran kvar. I naturskogsartad svämskog norr om Krokmur huggs bara 
yngre gran och gran som kraftigt skuggar lövträd ut. Äldre gran på socklar 
sparas där. Mindre mängder fälld gran kan lämnas, större mängder kräver 
uttransport. Ask är ett prioriterat trädslag och i vissa fall kan triviallöv behöva 
gallras för att gynna ask. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 6: Information och friluftsliv 
Vid reservatets bildande finns nedanstående friluftslivsanläggningar: Ett 
vindskydd vid Stor-Skärjan med grillplats och bord. Ett stort skyltställ i skogen 
vid parkeringsfickan vid bilbron strax nedströms Stor-Skärjan. Längs ån finns 
ytterligare tre vindskydd; på ön 250 m nedströms Stor-Skärjan, vid Snarforsen 
och nordväst om Nydammen. En koja av kåtamodell i dåligt skick finns mitt 
emellan Snarforsen och Långstrand. Gångbroar finns till ön nedströms Stor-
Skärjan (gott skick), norr om södra stickvägen mitt emellan Långstrand och 
Snarforsen (gott skick enligt uppgift) och vid vindskyddet nordväst om 
Nydammen (dåligt/raserat skick) samt en liten bro/spång strax söder om Axmar 
Bruk 1:36. En stig går på norra sidan av ån, delvis utanför reservatet, men är 
borta på vissa delar på grund av skogsbruksåtgärder. Ljusne flugfiskeklubb och 
Söderhamns kommun har ansvarat för uppförande och underhåll av vindskydd 
och gångbroar inom deras fiskerättsområde. Axmarby samfällighetsförening 
har angett att de har renoverat bron mellan Snarforsen och Långstrand under 
sommaren 2014. 
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Bevarandemål:  
 Naturreservatets gränser ska vara tydligt markerade. 
 Minst två väl underhållna informationstavlor med beskrivning av reservatet 

ska finnas. 
 En parkering ska finnas vid bilbron nedströms Stor-Skärjan. Vid behov kan 

ytterligare en parkeringsficka anläggas som sedan är väl underhållen, t ex 
vid Överhammaren/ Nydammen. 

 Vindskyddet vid Stor-Skärjan, vindskyddet på ön 250 m nedströms 
parkeringen vid bilbron, och vindskyddet vid Snarforsen är väl underhållna. 
Grillplatserna vid vindskydden är väl underhållna. 

 De två gångbroarna till ön nedströms parkeringen vid bilbron är väl 
underhållna. 

 Befintlig stig norr om ån är väl underhållen och markerad mellan 
parkeringen vid bilbron i reservatets västra del och Snarforsen. Stigen kan 
förlängas österut längs ån på dess norra sida vid behov.  

 En stig och rastplats kan anläggas/underhållas vid Nydammen om behov 
uppkommer. 

 Några av fornlämningarna vid Överhammaren är röjda från uppväxande sly 
och gräs och information finns om dem för besökare. 

 
Skötselåtgärder: 
Markering och underhåll av områdets gränser. Uppsättning och underhåll av 
informationsskyltar. Informationstavlor kan förslagsvis placeras norr om 
vägbron nedströms Stor-Skärjan, en vid Överhammaren och eventuellt en vid 
vägfickan söder om Axmar slottspark eller på annan plats i Axmar Bruk. 
Vägvisningsskyltar till reservatet sätts upp och underhålls.  
 
Parkeringen ställs i ordning och underhålls vid vägbron nedströms Stor-
Skärjan. Ytterligare en parkeringsficka kan vid behov anläggas och underhållas, 
t ex vid Överhammaren/ Nydammen. De tre vindskydden vid Stor-Skärjan, på 
ön 250 m nedströms parkeringen vid bilbron samt det vid Snarforsen underhålls 
löpande, liksom grillplatserna vid dessa vindskydd. Ved kan tillhandahållas där 
det är möjligt. De två gångbroarna till ön nedströms vägbron vid Stor-Skärjan 
underhålls. Dåligt underhållna eller förfallna vindskydd, rast- och grillplatser 
tas bort. 
 
Underhåll och markering av befintlig stig på åns norra sida mellan parkeringen 
vid bilbron i reservatets västra del och Snarforsen. Där stigen går utanför 
reservatsgränsen kan den dras om, om behov uppkommer av att ha den innanför 
gränsen. Stigen kan vid behov förlängas österut mot Nydammen och 
Överhammaren och underhållas. En stig och en rastplats i området vid 
Nydammen kan anläggas vid behov och underhållas. Några fornlämningar vid 
Överhammaren kan regelbundet röjas från uppväxande gräs och sly. Skyltar 
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med information om lämningarna kan sättas upp. Detta sker i samråd med 
kulturmiljö. 
 
 
3. Uppföljning 
 
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. I uppföljningen ingår också 
uppföljning av det biologiska utfallet av restaureringsåtgärder i vattendraget,  
t ex påverkan på fiskrekrytering på kort och medellång sikt. 
 
3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 6:e 
år för:  
 Gränsmarkering 
 Informationsskyltar 
 Stigar, friluftslivsanläggningar, parkering 
 Flodpärlmussla 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e 
år för: 
 Gynnsamt tillstånd för arten safsa som anges i naturreservatets syfte 
 Naturtyper 
 Trädslagsfördelning 
 Utförda restaureringar av vattendraget och lövskogsområden 
 
Mer information om Länsstyrelsens uppföljning finns i ”Uppföljning av 
skyddade områden i Gävleborgs län – policy och översiktlig plan” (2012). 
Detaljer om vad som ska följas upp preciseras där. Mer information finns även i 
Naturvårdsverkets rapport 6397 ”Uppföljning av skyddade områden i Sverige” 
(2010). 
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4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder  
 
Skötselåtgärd När Var Priori- 

tering 
Finansiering 

Uppmärkning och 
underhåll av 
reservatets gränser 

Initialt och därefter 
vart 6:e år 

Naturreservatets 
gränser 

1 Skötselanslag 

Ta fram, sätta upp 
och underhålla 
informationsskyltar 

Initialt och därefter 
vid behov 

T ex N om bilbron 
vid Stor-Skärjan, vid 
Överhammaren och 
ev. i Axmar Bruk 

1 Skötselanslag 

Anläggning och 
underhåll av 
parkering 

Initialt och därefter 
vid behov 

NÖ sidan om bilbron 
vid Stor-Skärjan + 
ev. vid Nydammen/ 
Överhammaren 

1 (extra 
parkerin
g prio 2) 

Skötselanslag 

Underhåll av tre 
vindskydd inkl. 
grillplatser 

Vid behov Stor-Skärjan, på ön 
nedströms parkering 
vid bilbron, 
Snarforsen 

2 Skötselanslag 

Underhåll av två 
gångbroar 

Vid behov Till ön ca 250 m 
nedströms Stor-
Skärjan 

2 Skötselanslag 

Röjning, markering 
och underhåll av 
befintlig stig 

Initialt och vid 
behov 

Stigen N om ån 
mellan vägbro 
nedströms Stor-
skärjan och 
Snarforsen 

2 Skötselanslag 

Röjning av några 
fornlämningar  

Initialt och vid 
behov 

Vid Överhammaren 3 Skötselanslag 

Utreda vattenföring 
och tappnings- 
förhållanden 

Är påbörjat, men 
fortsätter inom 3 år 

Skötselområde 1 1 Länsstyrelsen 

Ta fram plan för 
ekologisk 
återställning av 
vattendraget 

Inom 3 år Skötselområde 1 1 Skötselanslag 

Ekologisk 
återställning av 
vattendraget. Tex: 
Öppna vallar mot 
sidofåror, höja 
forsnackar, block, ta 
bort sprängsten, 
skapa lekbottnar 

Inom 5 år. Efter att 
återställningsplanen 
är färdig 

Skötselområde 1, 
kartor och 
specificeringar finns 

2 Skötselanslag, 
anslag för 
biologisk 
återställning av 
vattendrag, 
statligt 
fiskevårdsanslag? 
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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 
 

Arbeta för att återfå 
en naturlig 
vattenföring i ån 

Inom 5 år Skötselområde 1(i 
kombination med 
damm uppströms 
utanför reservatet) 

1 Länsstyrelsen? 

Motormanuell 
gallring/röjning och 
ringbarkning av 
gran 

Initialt och därefter 
vid behov 

Skötselområde 5, 2 
(strandzon) och 3, se 
detaljer 

1-2 Skötselanslag 

Maskinell/ 
motormanuell 
gallring/röjning av 
barrträd 

Inom 5 år och 
därefter vid behov 

Skötselområde 4 3 Skötselanslag 

 
 
5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare, men bör löpande ses över och revideras vid 
behov. Om inte tidigare så kan det vara lämpligt att skötselplanen revideras om 
15 år.  
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Ärende Skärjåns naturreservat Bilaga 5

Teknisk beskrivning 2014-03-28

X14185 Dosid 1023295

Ragnar Oscarsson

Ingenjör

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Koordinatkvalitet: 0,05-1,00m

Mätmedod: GNSS med Swepos nätverk

Typ Punktnummer N E Markering

Brytpunkt naturreservat

BGRÄ 1 6769565.190 611639.130 tp

BGRÄ 2 6769721.070 611237.730 tp

BGRÄ 3 6769685.510 611071.940 tp

BGRÄ 4 6769948.840 610481.840 tp

BGRÄ 5 6770257.750 610440.580 tp

BGRÄ 6 6770481.850 610540.750 tp

BGRÄ 7 6770537.010 610384.820 tp

BGRÄ 8 6770607.050 610351.130 tp

BGRÄ 9 6770486.540 610142.580 tp

BGRÄ 10 6770672.510 609976.680 tp

BGRÄ 11 6770791.950 609956.260 tp

BGRÄ 12 6770901.170 610055.870 tp

BGRÄ 13 6770890.200 610122.880 tp

BGRÄ 14 6770840.230 610124.740 tp

BGRÄ 15 6770671.550 610396.990 tp

BGRÄ 16 6770681.980 610399.530 tp

BGRÄ 17 6770661.860 610656.620 tp

BGRÄ 18 6770553.530 610804.820 tp

BGRÄ 19 6770288.220 610831.150 tp

BGRÄ 20 6770120.210 611168.880 tp

BGRÄ 21 6770037.830 611130.350 tp

BGRÄ 22 6769788.900 611435.350 tp

BGRÄ 23 6769639.400 611914.110 tp

BGRÄ 24 6769802.210 612302.700 tp

BGRÄ 25 6769665.020 612555.160 tp

BGRÄ 26 6769609.730 612602.180 tp

BGRÄ 27 6769491.630 612807.420 tp

BGRÄ 28 6769591.050 612888.740 tp

BGRÄ 29 6769914.190 612957.870 tp

BGRÄ 30 6770031.980 613020.430 tp

BGRÄ 31 6770145.000 612977.040 tp

BGRÄ 32 6770199.130 613039.070 tp

BGRÄ 33 6770249.650 613247.270 tp

BGRÄ 34 6770313.540 613319.400 tp



BGRÄ 35 6770295.780 613517.820 tp

BGRÄ 36 6770255.760 613579.480 tp

BGRÄ 37 6770437.660 613827.870 tp

BGRÄ 38 6770291.330 614217.660 tp

BGRÄ 39 6770265.920 614268.840 tp

BGRÄ 40 6770219.370 614362.630 tp

BGRÄ 41 6770302.860 614442.060 tp

BGRÄ 42 6770325.580 614579.330 tp

BGRÄ 43 6770010.920 614851.890 tp

BGRÄ 44 6769962.180 614929.660 tp

BGRÄ 45 6769902.590 614937.370 tp

BGRÄ 46 6769968.350 615236.160 tp

BGRÄ 47 6769803.540 615302.110 tp

BGRÄ 48 6769652.450 615245.820 tp

BGRÄ 49 6769587.090 615262.460 tp

BGRÄ 50 6769534.700 615386.790 tp

BGRÄ 51 6769488.860 615427.060 tp

BGRÄ 52 6769447.590 615713.670 tp

BGRÄ 53 6769558.281 615756.763 tp

BGRÄ 54 6769543.893 615789.772 tp

BGRÄ 55 6769276.000 615754.130 tp

BGRÄ 56 6769292.630 615699.480 tp

BGRÄ 57 6769331.110 615691.340 tp

BGRÄ 58 6769286.240 615481.030 tp

BGRÄ 59 6769207.670 615469.670 tp

BGRÄ 60 6769115.160 615314.640 tp

BGRÄ 61 6769064.730 615290.250 tp

BGRÄ 62 6769056.770 615110.140 tp

BGRÄ 63 6769098.180 615087.590 tp

BGRÄ 64 6769069.480 614941.360 tp

BGRÄ 65 6768954.600 614959.460 tp

BGRÄ 66 6769016.190 614797.270 tp

BGRÄ 67 6769103.430 614797.350 tp

BGRÄ 68 6769222.440 614923.380 tp

BGRÄ 69 6769603.700 614880.720 tp

BGRÄ 70 6769602.820 614830.700 tp

BGRÄ 71 6769697.620 614685.960 tp

BGRÄ 72 6769965.240 614542.740 tp

BGRÄ 73 6770061.970 614643.840 tp

BGRÄ 74 6770062.060 614440.150 tp

BGRÄ 75 6770219.770 614219.060 tp

BGRÄ 76 6770035.310 613971.240 tp

BGRÄ 77 6770010.960 613743.000 tp

BGRÄ 78 6770151.600 613353.670 tp

BGRÄ 79 6770082.700 613214.820 tp

BGRÄ 80 6769740.580 613042.810 tp

BGRÄ 81 6769518.080 613073.910 tp

BGRÄ 82 6769313.340 612775.730 tp

BGRÄ 83 6769306.540 612662.290 tp

BGRÄ 84 6769417.870 612484.320 tp



BGRÄ 85 6769508.310 612512.040 tp

Gränspunkt fastighetsgräns

GRÄ 205 6770333.320 614133.040 rm/tp

GRÄ 206 6770382.830 614115.410 rm/tp

GRÄ 212 6770245.360 614265.440 rm/tp

GRÄ 213 6770275.460 614211.020 rm/tp

GRÄ 475 6769574.350 611680.120 rn/tp

GRÄ 476 6769590.190 611750.960 tp

GRÄ 477 6769359.910 611698.280 rn/tp

GRÄ 478 6769358.460 611691.980 rn/tp

GRÄT 309 6770342.330 614109.760 tp

BGRÄ= Bestämmelsegränspunkt tp= Träpåle

GRÄ= Gränspunkt rm= Rör i mark

GRÄT= Transformerad gränspunkt rn= Råsten



Bilaga 7 

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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