
1 (3) 

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

BESLUT 
2019-06-24 Dnr 4804-2019  

Enheten för naturvård Se sändlista 

Interimistiskt förbud att vidta vissa åtgärder utan tillstånd 
inom angivna områden i Ljusdals kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken (1998:808) att det, 
inom de i bilaga 1 angivna områdena i brandområdet i Ljusdals kommun, är 
förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

• Avverka, röja, skogsodla eller utföra någon annan skogsbruksåtgärd
eller på annat sätt skada levande och döda träd.

Förbudet gäller från och med den 1 juli 2019 tills vidare, dock längst till den 1 
juli 2022. 

Förbudet utgör inte hinder för normalt underhåll av befintliga vägar som berör 
områdena. 

Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Bakgrund 
Sommaren 2018 drabbades länet av omfattande skogsbränder. Det uppstod 
stora brandfält med rikligt av döda och döende träd. Länsstyrelsen arbetar nu i 
samråd med markägarna med att skydda delar av brandområdet i Ljusdals 
kommun som på många ställen har fått höga naturvärden. Inom de områden 
som anges på bilagda kartor pågår ett sådant arbete. För vissa delar har 
intrångsavtal för blivande naturreservat tecknats med markägarna, i andra fall 
pågår förhandling om ersättning. Syftet med naturreservaten är att bevara ett 
brandpräglat skogslandskap och den brandskadade skogen är därmed ett 
prioriterat bevarandevärde för de blivande naturreservaten och en förutsättning 
för att de ska prioriteras för formellt skydd.  

Enligt 29 § skogsvårdslagen (1979:429), gällande åtgärder mot skadliga 
insekter, har markägaren skyldighet att i viss utsträckning forsla bort eller 
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oskadliggöra färskt barrvirke som är lämpligt som yngelmaterial för 
skadeinsekter. I delar av de aktuella brandfälten bedöms mängden döda eller 
döende barrträd vara så stor att markägaren är skyldig att utföra sådana åtgärder 
mot skadliga insekter.  
  
Berörda markägare kan till Skogsstyrelsen ansöka om dispens från 29 § 
skogsvårdslagen. Detta friskriver dock inte markägaren från ansvar för 
eventuella skador på omgivande skog till följd av insektsutbrott i området som 
omfattas av dispensen. 
 
Enligt 4 § skogsvårdslagen gäller inte skogsvårdslagens regler, inklusive 
reglerna för åtgärder mot skadliga insekter i 29 §, när de strider mot föreskrifter 
som meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken. Vid sådana beslut 
övergår markägarens ansvar för eventuella skador på omgivande skog till 
staten. 
 
Med detta beslut upphör således markägarnas formella skyldighet enligt 29 § 
skogsvårdslagen. 

Länsstyrelsens motivering av beslutet 
Länsstyrelsen har bedömt att de områden som anges i bifogade kartor har höga 
naturvärden och arbete med naturreservatsbildning pågår. Den brandskadade 
skogen har höga bevarandevärden och är en förutsättning för att områdena ska 
skyddas. Åtgärder mot skadliga insekter, enligt 29 § skogsvårdslagen, strider 
därmed mot syftet med det planerade områdesskyddet.  
 
Länsstyrelsen bedömer också att det är lämpligt att ansvaret för eventuella 
skador på omkringliggande skog, som följd av att färsk död ved lämnas kvar 
inom de aktuella områdena, i detta fall inte ska ligga kvar hos berörd markägare 
utan övertas av staten. 
 
Med hänsyn till detta finner Länsstyrelsen det angeläget och motiverat att fatta 
ett interimistiskt beslut om förbud mot att utan tillstånd avverka, röja, 
skogsodla eller utföra någon annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada 
levande och döda träd. 

Aktuella bestämmelser 

När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål ska skyddas som 
naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att 
ett redan skyddat sådant område eller föremål skall få utökat skydd, får, enligt 7 
kap. 24 § miljöbalken, länsstyrelsen eller kommunen för viss tid, dock högst tre 
år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör 
området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. 
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Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst 
ett år. Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i 
ytterligare högst ett år. Enligt dessa bestämmelser skall ett förbud gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4. 

 

Beslutet har fattats av länsrådet Veronica Lauritzsen. I ärendet, som har 
handlagts och föredragits av biolog Peter Ståhl, har även biologerna Pernilla 
Hansson och Helena Persson samt t.f. enhetschef Sara Waern och jurist 
Caroline Näslund deltagit. 

 

 

 

Veronica Lauritzsen 
 Peter Ståhl 
 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift. 
 
 
Bilagor:  

1. Kartor över berörda områden 
2. Översiktskarta 
3. Berörda fastigheter 
4. Hur man överklagar 
5. Sändlista 
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  Bilaga 3 

Fastigheter som helt eller delvis berörs av interimistiskt förbud att vidta vissa 
åtgärder utan tillstånd 
 
Nötberget: 
Kårböle 1:37 
Kårböle 2:27 
Kårböle 2:37 
Kårböle 2:29 
Kårböle 2:31 
Kårböle 2:35 
Kårböle 2:33 
 
Nötbergets sydbrant: 
Kårböle 10:1 
 
Björkvallsbrännan: 
Föne 4:24 
Föne 4:27 
Föne 3:28 
Föne 17:4 
Föne S:15 
 
Ängrabrännan: 
Ängra 1:10 
Håvra 2:21 
Håvra 2:22 
Kårböle 3:119 
 
Gommorsbrännan 
Ängra 1:17 
Katrineberg 1:25 
 
Körbruksberget: 
Storbyn 3:9 
Håvra 7:9 
Håvra 15:1 



Bilaga 4 

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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