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FÖRSLAG TILL BESLUT  
2022-11-15 Dnr 4285-2019 
  

Naturvårdsenheten 
 

 

TILLÄGGSBESLUT – UTVIDGNING AV 
BROMSVALLSBERGETS NATURRESERVAT  

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att 
Bromsvallsbergets naturreservat, inrättat av Länsstyrelsen 1995-08-15, dnr 231-
703-95, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad 
karta, bilaga 1. För den tillkommande delen ska beslutet om bildande av 
Bromsvallsbergets naturreservat gälla i sin helhet med syfte, skäl och 
föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen (1964:822) och 9 § 
naturvårdsförordningen (1976:484). 
 
Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i 
skötselområde 1 i gällande skötselplan, daterad 1995-08-15, dnr 231-703-
95. 
 
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: Bromsvallsbergets naturreservat 

NVR-id: 21- 2000470  

Kommun: Hudiksvall 

Lägesbeskrivning: Ca 4 km söder om Ilsbo 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 1), den 
tillkommande delen är snedstreckat område. 
 

Fastigheter:  
 
Markägare: 
 

Västanåker 4:1, Högs Annexhemman 1:7 
 
Staten genom Naturvårdsverket, privata 

Areal (från VIC Natur): Utvidgningsdel: 15,1 ha 
 
Total areal ha 33,9 
Därav landareal 33,9 ha 
  
Produktiv skogsmark 26,9 ha  
Därav naturskog* ca 25,7 ha  
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering 

 
Förvaltare: 

 
Länsstyrelsen 

 
Friluftsliv: 

 
Området är av litet intresse för friluftslivet. 

Bakgrund 

Bromsvallsbergets naturreservat bildades 1995 med syftet att bevara en 
naturskogsartad skog som hyser livsmiljö för hotade växt- och djurarter. 
Reservatet består av en brant östsluttning med värdefull, gammal naturskog av 
typen barrnaturskog med hög bonitet och där det även förekommer enstaka 
gamla aspar och sälgar. Övre delen av området utgörs av en hällmark, som i 
öster övergår till en svallad morän. Området är även ett Natura 2000 område. 
 
Den utvidgning som nu är aktuell innebär att ytterligare 15,1 ha tillkommer till 
det befintliga naturreservatet. Utvidgningsområdet ligger i direkt anslutning till 
det befintliga naturreservatet och består av gammal och mycket varierad 
barrnaturskog i delvis brant och blockig miljö med flera rödlistade arter och 
som bitvis innehåller gott om gammal asp.  
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Motivering av beslutet 

Genom att ändra naturreservatets gräns så bidrar det till att mer värdefull 
barrnaturskog bevaras.  
I och med detta ökar möjligheterna att långsiktigt skydda och utveckla den 
biologiska mångfalden i området. 
 
I området förekommer liggande död ved av barr och löv, liksom inslag av äldre 
barr och lövträd vilka tillsammans utgör värdefulla strukturer. Förekomsten av 
berg med blockig karaktär och hällmark bidrar till att området bör skyddas 
eftersom ett stort antal djur- och växtarter är beroende av dessa miljöer. 
Naturvärdena i utvidgningsdelen kompletterar och förstärker de befintliga 
värdena inom Bromsvallsbergets naturreservat, och bidrar till att uppnå syftet 
med naturreservatet. 
 
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. 

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

Skogen i utvidgningsförslaget utgörs av en gammal och mycket varierad 
barrnaturskog där större delen av området består av en brant och har inslag av 
blockiga partier. Inslag av hällmarker förstärker värdena genom att det finns 
gamla tallar (200-300 år gamla). 
Området har gott om naturskogsstrukturer så som gamla träd av tall, gran, björk 
och asp, samt död ved av skiftande karaktär som finns spridd i området. Den 
döda veden förekommer som tex grova högstubbar, torrakor, granlågor och 
tallågor. Förekomster av rödlistade hänglavar som garnlav, (NT) och violettgrå 
tagellav, (NT) växer på de äldre träden.  
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Exempel på arter som går att finna i utvidgningsområdet är tallticka (NT), 
ullticka (NT), stor aspticka (LC), dvärgbägarlav (NT), vedskivlav (NT), 
vedflamlav (NT), lunglav (NT), violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT). I 
området har även dessa signalarter påträffats: kattfotslav, skinnlav, 
bollvitmossa och Thomsons trägnagare. Delar av området är klassade som en 
nyckelbiotop. 

Ärendets beredning 

Området inventerades första gången år 2017. Då konstaterades att det fanns 
höga naturvärden. År 2019 aktualiserades området för reservatsbildning i 
samband med en avverkningsanmälan på en av fastigheterna. Skogsstyrelsen 
gjorde ett fältbesök efter att avverkningsanmälan har kommit in och klassade 
delar av området som nyckelbiotop. Naturvårdsverket godkände området för 
naturreservatsbildning i juni 2019 och i januari 2020 värderades området av 
N.A Stefansson. Förhandling utfördes därefter av konsultfirman Bryggan 
Fastighetsekonomi. Överenskommelse om intrångsersättning tecknades i juni 
2020 för den berörda fastigheten. 
 
Förbudet mot att avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött 
träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras 
inom berörd fastighet. Överenskommelse om ersättning enligt 34 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. 
miljöbalken har därför träffats med berörd sakägare.  

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.  
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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. 
 
Voernese sameby har vinterbetesmarker inom naturreservatet med rätt att 
bedriva vinterbete mellan 1 oktober – 30 april i enlighet med rennäringslagen 
(1971:437).   
 
 
Bilagor:  
 

1. Beslutskarta 
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Dnr 4285-2019 Bilaga 1

Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle
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lansstyrelsen.se/gavleborg

Telefon

010-225 10 00
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gavleborg@lansstyrelsen.se
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Beslutskarta för Bromsvallsbergets naturreservat
Gränsen är inmätt i fält

Bakgrundskarta: Fastighetskartan

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM)
N: 606535 E: 6856471

Skala 1:6000

Fastighetsgränser

Utvidgning av naturreservatet
Bromsvallsbergets naturreservat
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