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FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT – UTVIDGNING AV
ÄLVÅSENS NATURRESERVAT
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att
Älvåsens naturreservat, inrättat av Länsstyrelsen 2003-06-16, dnr 511-2546-97,
ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta,
bilaga 1. För den tillkommande delen ska beslutet om bildande av Älvåsens
naturreservat gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap 5 §
första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken.
Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i
skötselområde A i gällande skötselplan, daterad 2003-06-16, dnr 511-2546-97,
se skötselområdeskarta till detta tilläggsbeslut, bilaga 2.
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.

Bakgrund
Älvåsens naturreservat bildades 2003 med syftet att bevara ett bergmassiv med
varierande skogstyper, som gammal höjdlägesgranskog, mycket gammal talloch hällmarkstallskog, lövrika partier med inslag som lönn, lind, asp, sälg och
rönn, samt en örtrik bäckravin.
Den utvidgning som nu är aktuell innebär att ytterligare 11,7 ha, varav 6 ha
består av äldre granskog och hällmarksskog, i direkt anslutning till det
befintliga reservatet skyddas.
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Motivering
Den norra delen som läggs till är en nyckelbiotop som består av äldre granskog
och hällmarksskog. Den upptäcktes av Skogsstyrelsen i samband med att
skogen avverkningsanmäldes. Tillägget av denna nyckelbiotop kommer att
förstärka de naturvärden som redan finns i reservatet.
Den västra delen som läggs till är också avverkningsanmäld. Där bedömer
länsstyrelsen att den skogen behövs som skyddszon mot stormfällningar,
eftersom den sista långskäggslokalen i Älvåsens naturreservat finns strax söder
om reservatsgränsen. De flesta av Älvåsens långskäggslokaler har försvunnit
efter de senaste årens stora stormfällningar, med efterföljande
granbarkborreangrepp. Genom att inkludera denna skog som skyddszon och
därmed förhindra att den avverkas ökar chanserna att långskäggslokalen ska
kunna bevaras.
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.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

FÖRSLAG TILL BESLUT
2020-10-20

3 (5)
Dnr 5773-2018

Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Älvåsens naturreservat

NVR-id:

21-2000942

Kommun:

Nordanstig

Lägesbeskrivning:

Ca 4 km söder om Hassela

Gräns:

Se de bifogade beslutskartorna (bilaga 1 och
2), den tillkommande delen är snedstreckat
område.

Fastigheter och markägare:

Fagernäs 3:8
(Fagernäs 3:21, Staten via Naturvårdsverket,
fastighetsförrättning pågår)

Areal (från VIC Natur):

Utvidgningsdel: 11,7 ha
Total areal 440,1 ha
Därav landareal 440,1 ha
Produktiv skogsmark 426,6 ha
Därav naturskog* ca 346 ha
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering

Förvaltare:

Länsstyrelsen

Friluftsliv:

Området är av stort intresse för friluftslivet.

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden
Skogen i utvidgningsförslaget utgörs till knappt hälften av äldre granskog och
hällmarksskog som är nyckelbiotopsklassad. Här finns ett stort inslag av asp
och en del sälg. Det finns rikligt med gammal grovbarkig gran och fläckvis
också rikligt med död ved. Den andra delen behövs som skyddszon mot
stormfällningar för att bevara en viktig långskäggslokal, och har inga egna
naturvärden.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

FÖRSLAG TILL BESLUT
2020-10-20

4 (5)
Dnr 5773-2018

Ärendets handläggning
Den västra delen kom in som en avverkningsanmälan i januari 2018. Eftersom
den gränsade mot Älvåsens naturreservat tittade vi på om det fanns behov av
särskild hänsyn mot reservatsgränsen och då framkom att området behövde
sparas som skyddszon mot en viktig långskäggslokal i reservatet. Detta ledde
till att vi kontaktade markägaren och inledde diskussioner om att lösa in
marken. Markägaren var intresserad av bytesmark, och som tur var fanns
bytesmark alldeles i närheten i form av två fastigheter som ägdes av
naturvårdsverket. I juni 2018 gick markägaren med på att låta värdera
fastigheten och bytesmarken.
Den norra delen kom in som en avverkningsanmälan i juli 2018. I samband
med att det blev avverkningsanmält upptäcktes höga naturvärden i detta område
som ledde till att det blev klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. I augusti
2018 gick markägaren med på att även inkludera detta område i värderingen.
Naturvårdsverket godkände området för naturreservatsbildning i augusti 2018.
Värderingen utfördes i oktober 2018 av Svefa AB, men då gränsen justerades
efter ett fältbesök med markägaren utfördes en uppdaterad värdering i mars
2019, även då av Svefa AB. Förhandling utfördes därefter av konsultfirman
N.A. Stefansson AB. Överenskommelse om fastighetsreglering med bytesmark
tecknades i september 2019 för den berörda fastigheten.
Förslag till utvidgningsbeslut skickades på remiss till sakägare, myndigheter
och andra berörda den 20 oktober 2020. Följande synpunkter inkom:
•

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.
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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.

Bilagor:
1. Beslutskarta
2. Skötselområdeskarta
3. Befintligt beslut för Älvåsens naturreservat med tillhörande skötselplan
och kartor, beslutat 2003-06-16
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Älvåsens naturreservat
Beslutskarta - tilläggsbeslut

Utvidgning av naturreservatet
Älvåsens naturreservat
© Lantmäteriet Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Gävleborg

Bakgrundskarta: Fastighetskartan
Centrumkoordinater (SWEREF99 TM)
N: 6881727 E: 591566
Skala 1:20 000
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Beslutskarta för Älvåsens
naturreservat - tilläggsbeslut
Gränsen är ännu inte inmätt i fält
Fastighetsgränser
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Tilläggsbeslut - Älvåsens naturreservat
Skötselområdeskarta

Skötselområde A
Skötselområde B
Bakgrundskarta: Ortofoto
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Skötselområdeskarta tillhörande tilläggsbeslut för
Älvåsens naturreservat
Gränsen på utvidgningen är ännu inte inmätt i fält
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Centrumkoordinater (Rikets nä� RT 90):

X: 1549175 Y: 6882637

Gräns:

Se bifogad beslutskarta (bilaga 3), gränsen är
markerad med bruten linje.

Fastigheter och markägare:

Staten genom naturvårdsfonden samt ägarna
till fastigheterna

Areal:

Total areal 435 ha
Därav landareal 435 ha
Produktiv skogsmark 418 ha
Naturskog 340 ha
Hygge/ungskog 78 ha

Naturtyper (Natura 2000 habitattyper):

Västlig taiga (9010) 340 ha
Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner
(9180) 3 ha
Öppna svagt välvda mossar (7140) 4 ha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Föreskrifter for 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 attförfoga
över fastighet inom naturreservatet.

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar
är det förbjudet att
I. avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller upparbeta dött träd eller
vindfälle,
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