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BESLUT  
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 84-221 

Naturenheten  
Robert Ahlberg 
026-17 12 09 
robert.ahlberg@x.lst.se 
 

Se sändlista 
 

BILDANDE AV STORA ÖRÅSENS NATURRESERVAT 

Beslut  

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) som naturreservat.  
 
Naturreservatets namn skall vara Stora Öråsens naturreservat. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Stora Öråsens naturreservat 

Objektnummer: 21-02-104 

Kommun: Hudiksvall 

Karta: Ekonomisk karta 15G:7I 

Lägesbeskrivning: Naturreservatet är beläget ca 25 km sydväst 
om Hudiksvall. Se bifogad översiktskarta 
(bilaga 2)  

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): X: 6839190 Y: 1544598 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 3), gränsen 
är markerad med den punkt-streckade linjen.  
 

Fastigheter och markägare: Staten genom Naturvårdsverket  
 

Areal: Total areal 51,0 ha  
Därav landareal 51,0 ha  
Produktiv skogsmark 47,9 ha  
Därav naturskog 47,6 ha  
och hygge/ungskog 0,3 ha 
Myrmark 2,3 ha 
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Naturtyper enligt Metrias naturtypskartering 
(KNAS): 

Tallskog 6,4 
Granskog 21,9 
Barrblandskog 4,6 
Lövblandad barrskog 12,4 
Triviallövskog 2,3 
Hygge 0,3 
Produktiv skogsmark 47,9 
Impediment 
Myr 

0,9 
2,3 

Total areal 51,0  

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Syftena med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området och att tillgodose 
friluftslivets behov av områden.  

Stora Öråsens naturreservat bildas med syftet att bevara den värdefulla 
äldre, mer eller mindre opåverkade höjdlägesgranskogen som dominerar 
området. I denna skogsmiljö förekommer en lång rad arter av lavar, bland 
annat den sällsynta och rödlistade laven långskägg, vilken här har en av sina 
fåtaliga växtplatser i länet. Den lövrika nordvästsluttningen har också stor 
betydelse för lavfloran i området, främst arter knutna till asp, sälg och björk. 
Typiska arter och strukturer för dessa skogstyper ska ha en gynnsam 
bevarandestatus. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna 
bedrivas i hela naturreservatet, och besökare ska kunna se och uppleva 
områdets livsmiljöer och arter. 

Syftet skall nås genom att:  
 
• Inget skogsbruk bedrivs i området. Skogen lämnas för fri utveckling. 
• Områdets orördhet bibehålls genom att exploateringar och arbetsföretag 

i området förhindras. 
• Området tillgängliggörs för friluftslivet genom skyltning och 

informationstavlor. 
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Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 
Stora Öråsen ligger ca 25 km sydväst om Hudiksvall och är det högsta 
berget (458 m.ö.h.) i denna del av länet. Naturreservatet består 
huvudsakligen av en äldre barrdominerad skog på toppen av berget Stora 
Öråsen. Skogen längst upp på berget, på platån, består av ca 100 till 150-
årig granskog. Granarna är till större delen senvuxna och relativt klena. 
Skogen är bitvis luckig så som denna typ av så kallade höjdlägesgranskogar 
brukar vara. Här finns gott om hänglavar, mycket violettgrå tagellav och i 
västra delen en liten population av den sällsynta och rödlistade laven 
långskägg. Skogen i området hyser höga naturvärden då den inte är 
påverkad av modernt skogsbruk och har därmed bibehållit en 
naturskogsstruktur med bl.a. flerskiktat trädskikt och inslag av gamla träd.  

I nordväst finns en brant sluttning som består av 100 till 120-årig granskog 
med stort lövinslag, främst asp, sälg och rönn. Även här är 
hänglavsförekomsten god.  

Sammantaget har området mycket värdefulla naturskogsstrukturer vars 
värden inte kan kombineras med skogsbruk eller andra former av 
exploateringar. För att bevarandevärdena ska bestå ska hela området lämnas 
för fri utveckling. 

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat 
Ett område på ca 7 ha inom det föreslagna naturreservatet är av 
Skogsvårdsstyrelsen utpekad som nyckelbiotop. 
 
Utifrån regeringens proposition 2000/01:130 tog riksdagen i november 2001 
beslut om generations- och delmål för 14 av de 15 miljökvalitetsmål som 
tidigare antagits av riksdagen. Ett av dessa nationella miljökvalitetsmål är 
Levande Skogar och har ett delmål som säger att ytterligare 320 000 ha 
skyddsvärd skogsmark i landet ska skyddas som naturreservat till år 2010, 
räknat från den 1 januari 1999. Detta nationella miljömål har även brutits 
ner till ett regionalt miljömål av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som 
fastställt att i Gävleborgs län ska ytterligare 17 520 ha skyddas som 
naturreservat i länet. I och med detta beslut om naturreservat så skyddas 48 
ha produktiv skogsmark med höga naturvärden. Skyddet av detta område är 
därför av betydelse för att målet ska uppnås. 
 
Inom den strategi som för tillfället håller på att tas fram gemensamt av 
Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen ligger området både inom en fuktig 
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barrblandskogstrakt och inom en torr-frisk barrblandskogstrakt. Detta gör att 
områdets arter har goda möjligheter att överleva i området och i landskapet.  

 
Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i skogsbruksområde. 
Länsstyrelsen bedömer att naturreservatet inte motverkar intentionerna i 
översiktsplanen. 

Föreskrifter för naturreservatet 

För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla. 
 
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande 
skötselplanen. 

A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att förfoga över fastighet inom naturreservatet. 

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar 
och författningar är det förbjudet att  

 
1. avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller 

upparbeta dött träd eller vindfälle, 
 
2. uppföra byggnad, bro, mast, antenn, torn, campingplats, luft- eller 

markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning, 
 
3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats, 
 
4. 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, 

 
5. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, 

kalk, gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
 
6. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart, 
 
7. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande, 
 
8. anordna idrottstävling eller motortävling, 
 
9. bedriva militär övningsverksamhet, 
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10. bedriva mineralutvinning. 

 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelse för 
fastighetsägaren och/eller annan sakägare att tåla visst intrång. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 

1. Utmärkning av reservatet. 
 
2. Uppsättning av informationstavlor. 
 
3. Anläggning och underhåll av vandringsled genom reservatet.  
 
4. Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 

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

Utöver vad som eljest gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och 
författningar är det förbjudet att  
 

1. framföra motordrivet fordon, undantag gäller för älgdragare som 
behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt, 

 
2. ta ved, 
 
3. skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), 

svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget 
behov är dock tillåten, 

 
4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla 

insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, 
undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet,  

 
5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd 
och växter, 

 
6. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. 

Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i 
reservatet, 
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7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 
8. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra 

sten, 
 
9. rida eller cykla i terrängen,  
 
10. på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för 

att locka fåglar eller andra djur. 

D.  Bestämmelser om vården och förvaltningen av naturreservatet enligt 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

1. I skötselplanen anges målen med reservatet och skall ligga till 
grund för dess vård skötsel. 

 
2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare. 
 
3. Naturreservatet skall utmärkas genom förvaltarens försorg enligt 

svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar. 
 

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252) fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 

Ärendets handläggning 

Områdets naturvärden uppmärksammades vid Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering 1995. Samma år informerade Skogsvårdsstyrelsen 
Länsstyrelsen om områdets naturvärden och förekomsten av bl.a. långskägg. 
Skogsvårdsstyrelsens menade att biotopskydd endast kunde skydda en 
mindre del av området varför Länsstyrelsen föreslogs skydda ett område 
motsvarande ca 35 ha som naturreservat. Länsstyrelsen inventerade skogen 
under 1999 och bedömde att ett 51 ha stort området hyste så höga värden att 
det borde skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen anmälde området till 
Naturvårdsverket för naturreservatsbildning år 2000. Påföljande år 
godkände Naturvårdsverket området för reservatsbildning. Därpå följde 
information till markägarna varvid först värdering och sen förhandling om 
ersättning till markägarna påbörjades. Ersättningsfrågan är löst och 
Naturvårdsverket har förvärvat hela området. 
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Beslutet skickades ut på remiss i mars 2004. Det inkom fem remissvar till 
Länsstyrelsen. Följande synpunkter lämnades; Skogsvårdsstyrelsen och 
Hudiksvalls kommun var positiva till bildandet av reservatet. Vägverket 
hade inget att erinra. SGU, Sveriges geologiska undersökning, framförde att 
bergarterna är kraftigt migmatiserade gnejser av osäkert ursprung och 
saknar därför bergrundsgeologiskt intresse men tillstryker ändå 
reservatsbeslutet. 
 
Nils Norbe, ägare av fastigheten Näsbyn 5:5, inkom med ett yttrande om att 
han ville ha sin mark öster om reservatet inlöst på grund av att reservatet 
medför negativa praktiska och ekonomiska konsekvenser för berörd 
fastighet. Detta har lösts genom att marken köptes av Staten.   
 

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska 
mångfalden bevaras. 
 
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
 
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. Detta är därför enligt 
Länsstyrelsens uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § 
miljöbalken bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § 
miljöbalken.  
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska 
mångfalden och allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna 
dels för allmänheten och dels för berörda fastighets- och sakägare. Vid en 
avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte 
går längre an vad som krävs för att syftet skall uppnås. 
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Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
 
Föreskrifterna under punkt C ovan, enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 
enligt 7 kap. 30 § miljöbalken omedelbart, även om de överklagas. 
 
Länsstyrelsen skall bedriva tillsyn över reservatet. Särskild tillsynsman 
anlitas. I tillsynen ingår att tillse att reservatsföreskrifterna följs. 
 
Enligt 29 kap. 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra 
straffansvar. 
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom området i stort skall lämnas till fri utveckling skall vindfällen och 
stormskadad skog lämnas. Efter bildandet av naturreservat omfattas området 
inte av bestämmelserna i skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren har 
enligt 29 § skogsvårdslagen är därför efter reservatsbildningen Statens 
ansvar. 
 
Av 7 kap. 5 § framgår att om det senare visar sig finnas nya skäl eller 
behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får 
Länsstyrelsen meddela beslut om detta. 
 
Förbudet mot att avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort 
eller upparbeta dött träd eller vindfälle, medför att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras på de berörda fastigheterna. 
Överenskommelse om ersättning enligt 34 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. miljöbalken har 
därför träffats med berörda sakägare.  
 
Beslutet träder i kraft 4 december, 2005 förutsatt att det inte överklagas och 
att det kungjorts i ortstidning. 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man 
överklagar. 
 
 
 
Beslut i ärendet har fattats av landshövding Christer Eirefelt. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit enhetschef Karl Gullberg, jurist Ulf Roupé 
och biolog Robert Ahlberg, den sistnämnde föredragande. 
 
 
 
Christer Eirefelt 
 Robert Ahlberg 
 
 
Bilagor:  
1. Skötselplan 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta 
4. Brytpunktskarta 
5. Sändlista 
6. Hur man överklagar  
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ÖRÅSENS NATURRESERVAT 
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Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR STORA ÖRÅSENS 

NATURRESERVAT 

BESKRIVNING 

1. Syfte med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området och att tillgodose 
friluftslivets behov av områden.  

Stora Öråsens naturreservat bildas med syftet att bevara den värdefulla 
äldre, mer eller mindre opåverkade höjdlägesgranskogen som dominerar 
området. I denna skogsmiljö förekommer en lång rad arter av lavar, bland 
annat den sällsynta och rödlistade laven långskägg, vilken här har en av sina 
fåtaliga växtplatser i länet. Den lövrika nordvästsluttningen har också stor 
betydelse för lavfloran i området, främst arter knutna till asp, sälg och björk. 
Typiska arter och strukturer för dessa skogstyper ska ha en gynnsamt 
tillstånd. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i 
hela reservatet, och besökare ska kunna se och uppleva områdets livsmiljöer 
och arter. 

 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 

Objektnamn Stora Öråsens naturreservat 
Objektnummer 21-02-104 
Län Gävleborg 
Kommun Hudiksvall 
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Areal: Total areal 51,0 ha 
Därav landareal 51,0 ha 
Produktiv skogsmark 47,9 ha 
Därav naturskog 47,6 ha 
och hygge/ungskog 0,3 ha 
Myrmark 2,3 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
 
Markslag 
 
Naturtyper 
 
Strukturer 
 
Arter 
 
 
 
 
 
Friluftsliv 

 
 
Skog  
 
Höjdlägesgranskog, lövrik blandskog 
 
Gamla träd, senvuxna träd 
 
Långskägg (Usnea longissima) 
(Hotkategori VU) 
Violettgrå tagellav (Bryoria 
nadvornikiana) (NT) 
Doftticka (Haploporus odorus) (VU) 
 
Upplevelse 

Bebyggelse och anläggningar 
 
 

En mindre skogsbilväg leder fram till 
området. En mindre basväg löper in i 
området från skogsbilvägen. I övrigt 
inga anläggningar.  

 

2.2 Områdets bevarandevärden 

2.2.1 Biologiska bevarandevärden  
Naturreservatet består av toppen på Stora Öråsen vilken sträcker sig 458 
meter över havet i Hudiksvalls kommun. Området består av en brant 
sluttning i nordväst samt en platå med höjdlägesgranskog. Granarna i den 
senare delen är till större delen senvuxna och relativt klena. Beståndet är 
bitvis luckigt så som höjdlägesgranskogar brukar vara. Här finns gott om 
hänglavar, bl.a. rikligt med violettgrå tagellav och skägglav och i västra 
delen en liten population av den sällsynta och rödlistade laven långskägg.  

Sluttningen består av 100 till 120-årig granskog med stort lövinslag av 
främst asp, sälg och rönn. Även här är hänglavsförekomsten god och man 
har funnit doftticka som är klassad som sårbar.  
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Stora Öråsen är en ovanlig biotop så nära kusten. Den är inte påverkad av 
modernt skogsbruk och har därmed bibehållit en naturskogsstruktur med 
bl.a. flerskiktat trädskikt och inslag av gamla träd. Den senvuxna 
höjdlägesgranskogen med konstant hög luftfuktighet är en mycket viktig 
biotop och sannolikt själva förutsättningen för förekomsten av långskägg. 
Den lövrika sluttningen med bl.a. förekomst av doftticka, utgör också en 
miljö med höga naturvärden.  
 
Sammantaget har området mycket värdefulla naturskogsstrukturer vars 
värden inte kan kombineras med skogsbruk eller andra former av 
exploateringar. För att bevarandevärdena ska bestå ska hela området lämnas 
för fri utveckling.  

2.2.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inga kända. 

2.2.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökningar finns inga geovetenskapliga 
bevarandevärden 

2.2.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
I närheten av området passerar Sjuvallsleden och på höjden intill finns ett 
gammalt brandtorn och en stuga med grillplats och fin utsikt över 
omgivningarna. Reservatet kommer att komplettera detta på ett bra sätt. 

2.3 Källförteckning 
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1995 
Länsstyrelsens naturskogsinventering 1999 

PLANDEL  

3. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 

Reservatet är indelat i 2 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselområdena är: 
1: Skog med fri utveckling  
2: Friluftsliv och information  
 
Skötselplanens skötselområde 1: Skogsmark 51 ha 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
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• Utbredningen av naturskogsartad skog är minst 47 ha. 
• Arten långskägg finns på minst 2 träd eller att det totalt finns minst 20 

bålar. 
 
Skötselåtgärder 
Inga  
 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Friluftsliv 
 
Mål: 
• Informationsskyltar finns vid entrépunkterna till naturreservatet 
• Skyltning till naturreservatet från Sjuvallsleden 
• Vandringsled som ansluter till Sjuvallsleden iordningställs genom 

reservatet. 
 
Skötselåtgärder: 
Sätta upp informationsskyltar, ordna vägvisaning från Sjuvallsleden och 
anläggning och markering av vandringsled genom reservatet. 
 

4. Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

4.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje 
år för: 
• Informationsskyltar och skyltning från Sjuvallsleden 
• Vandringsled 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 
12:e år för: 
• Långskägg 
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Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 
24:e år för: 
• Utbredning av naturtyper 
 
Vilken typ av uppföljning och mått framgår av bevarandemålen för 
respektive skötselområde. 
 

5. Sammanfattning och prioritering av planerade 
skötselåtgärder 

Skötselåtgärd När Var Priorit-
ering 

Finansiering 

Utmärkning av 
reservatets 
gränser 

Initialt och därefter 
behov 

Reservatets gränser 1 Naturvårdsverket 

Informationsskylt
ar, framställning 
och underhåll 

Initialt och därefter 
behov 

Vid vändplanen 
och vid entrén i 
norr längs 
vandringsleden 

2 Skötselanslaget 

Parkering, 
anläggning och 
underhåll 

Inget behov för 
närvarande 

Vändplan inom 
området 

3 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
kvalitets- och 
skötselmål. 

Varje år för 
friluftsliv samt vart 
24:e år för 
biologiska värden 

Hela reservatet 1 Skötselanslaget 

Dokumentation 
av skötselåtgärder 

Löpande Hela reservatet 1 Skötselanslaget 

Vägvisning Initialt och därefter 
behov 

Från Svedja och 
vidare mot 
reservatet 

2 Skötselanslaget 

Vägvisning från 
Sjuvallsleden 

Initialt och därefter 
vid behov 

Vid Brandtornet 
och vid väg där 
Sjuvallsleden 
korsar skogsbilväg 

2 Skötselanslaget 

 

6. Revidering 

Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att den revideras 2015 
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Teknisk beskrivning 
 
Hudiksvall kommun 
TBE 
X05234 
Naturreservat Stora Öråsen 
Hudiksvalls kommun 
  
 
 
Koordinatförteckning i system RT 90 2.5 GON V 0:-15 
 
Punktnr     X          Y      Markering 
5935 6839814.06 1544360.96 Råsten 
5936 6839755.64 1544435.06 Rör i mark 
5939 6839467.54 1544234.83 Träpåle 
5940 6839460.79 1544242.92 Rör i mark 
5941 6839401.48 1544202.77 Råsten 
5942 6839367.06 1544180.10 Träpåle 
5944 6839394.58 1544147.73 Träpåle 
5945 6839200.33 1544175.02 Råsten 
5946 6839221.22 1544151.81 Råsten 
5947 6839192.40 1544186.35 Träpåle 
5949 6839164.37 1544220.28 Råsten 
5950 6839127.45 1544258.69 Råsten 
5954 6839213.13 1544892.18 Rör i mark 
5955 6839143.88 1544896.54 Rör i mark 
5960 6838880.05 1544930.12 Rör i mark 
5963 6838777.00 1544943.24 Träpåle, ny 
5965 6838717.38 1544951.86 Träpåle, ny 
5968 6838392.90 1545118.21 Råsten 
5969 6838605.44 1544868.35 Träpåle 
5970 6838512.39 1544977.74 Rör i mark, ny 
5973 6839441.89 1544813.05 Träpåle 
5974 6839544.02 1544692.40 Träpåle 
5997 6839378.49 1544892.84 Rör i mark 
5998 6839350.82 1544886.10 Rör i mark 
5999 6839297.14 1544883.16 Rör i mark 
6000 6839248.13 1544897.73 Rör i mark 
7252 6838435.86 1545161.78 Råsten 
7253 6838460.01 1545185.26 Råsten 
7254 6838494.38 1545221.20 Råsten 
7255 6838523.14 1545250.58 Träpåle 
7256 6838573.42 1545303.01 Råsten 
1034 6839230.850 1544909.600  
Framställd genom:  Nymätning 
Koordinatkvalitet: Inre 25 mm, Yttre 1000 mm 
Registerkarta 15678 
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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, 801 70 Gävle. 
 
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. 
 
Ni skall i överklagandet ange vilket beslut Ni överklagar, vilken ändring Ni vill ha och vilka 
skäl Ni har för ändringen. 
 
Ange Ert namn samt skriv under överklagandet. 
 
Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Länsstyrelsen, telefon 026-
171000. 
 

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 Fiskeriverket 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). 
 


