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80-245 

Naturvårdsenheten 
 
 

Se sändlista 

 

BESLUT OM BLÄCKTÄRNSJÖNS NATURRESERVAT 

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 
(1998:808) om ändring av beslut om och föreskrifter för Bläcktärnsjöns 
naturreservat (beslut 1994-12-01, dnr 231-10795-92 och 21FS 1995:12).  
 
Bläcktärnsjöns naturreservat bildades 1994. Det ursprungliga beslutet är nu i 
behov av kompletteringar och förtydliganden. Ändringarna är i huvudsak av 
redaktionell karaktär med hänvisningar till nu gällande lagstiftning. Följande 
föreskrifter innebär en skärpning jämfört med det gamla beslutet: A5, A7-A11 
och C8. En föreskrift från det gamla beslutet är borttagen: förbudet mot att rida, 
tälta och elda. Flera föreskrifter har förtydligats och gjorts mer utförliga. 
 
I och med att detta beslut vinner laga kraft kommer tidigare beslut, föreskrifter 
samt skötselplanen gällande Bläcktärnsjöns naturreservat från 1994 (dnr 231-
10795-92) att upphöra att gälla och ersättas med nytt beslut och nya föreskrifter 
med följande lydelse:  
 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) och med de gränser som 
slutligen märks ut i fält som naturreservat.  
 
För att säkerställa syftet med naturreservatet i dess nya utformning förordnar 
Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252) fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 
 
Naturreservatets namn ska även fortsättningsvis vara Bläcktärnsjöns 
naturreservat. 
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Uppgifter om naturreservatet 

Benämning: 

NVR-id: 

Kommun: 

Karta: 

Lägesbeskrivning: 

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): 

Gräns: 

Fastigheter och markägare: 

Areal (från VIC Natur): 

Förvaltare: 

Friluftsliv: 

Bläcktärnsjöns naturreservat 

21-2000465

Gävle 

Ekonomisk karta 13H3g 

Ca 10 km sydost om Gävle. Se bifogad 
översiktskarta (bilaga 2). 

X: 6716428 Y: 1580806 

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

 

Total areal 24 ha 
Därav landareal 21 ha 
Produktiv skogsmark 21 ha 

Länsstyrelsen 

Området är av litet intresse för friluftslivet. 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området. De värdefulla 
livsmiljöerna öppet rikkärr, kalkvattensjö, örtrik lövdominerad sumpskog och 
ängsgranskog, samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska 
för dessa livsmiljöer i sydöstra Gästriklands kalkområde ska ha gynnsamt 
tillstånd*. Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för 
livsmiljöerna gynnsam omfattning. Den naturliga hydrologin med 
grundvattenrörelser och vattenståndsvariationer ska bevaras från fysisk 
påverkan. En varierad trädartssammansättning, rik på lövträd, ska bibehållas. 
Typiska arter, som alger av släktet Chara, guckusko**, brudsporre, 
myskmadra, piprensarmossa och späd skorpionmossa ska ha gynnsamt 
tillstånd.  
_______________________ 
*gynnsam bevarandestatus i 16§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
**Arter upptagna i bilaga 2 i EUs Art- och Habitatdirektiv (92/43/EEC)
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Naturreservatet omfattar natur som ingår i det europeiska nätverket Natura 
2000 vilket upprättats med ledning av direktiv från EU. Natura 2000-habitaten 
rikkärr (7230), kalkrikt oligomesotroft vatten med bentiska kransalger (3140), 
västlig taiga (9010), lövsumpskog (9080) och näringsrik granskog (9050) ska 
ha gynnsam bevarandestatus. De skyddsvärda arterna stor låsbräken, 
käppkrokmossa**, dunmossa, ringlav, blodigel och svarthakedopping*** ska 
ha gynnsamt tillstånd.  

Syftet ska nås genom att: 

• Naturreservatet sköts så att utbredningen av rikkärr och de arter som är
typiska för detta bibehålls eller ökar.

• Inget skogsbruk bedrivs i området.
• Områdets naturvärden bibehålls genom att skadliga exploateringar och

arbetsföretag i området förhindras.

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Områdesbeskrivning 

Bläcktärnsjöns naturreservat ingår i den förhållandevis våtmarksrika delen av 
det riksintressanta moränkalkområdet i sydöstra delen av Gästrikland. Trakten 
utgör ett flackt skogslandskap med stor andel sumpskog, talrika mindre kärr, 
enstaka tallmossar samt även andra våtmarkstyper. 

Bläcktärnsjön är en grund oligotrof kalkvattensjö med lösa dybottnar. Sjön 
saknar kanaliserat ut- och inlopp. Den omges av en smal myrbård som i norr 
vidgar sig och övergår i ett öppet rikkärr. Mot denna del ansluter Åsmyren som 
består av halvöppna kärr eller gles sumpskog. Vidare norrut och söder om sjön 
vidtar örtrika lövdominerade sumpskogar och ängsgranskogar med smärre 
inslag av halvöppna kärrytor. Området är helt opåverkat av dikning.  

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

Områdets främsta bevarandevärden utgörs av den oligotrofa kalkvattensjön, 
rikkärret i dess norra kant och de omgivande våtmarkerna. Våtmarkerna är 
botaniskt intressanta genom sin kalk- och fuktgynnade flora bestående av 

_______________________ 
**Arter upptagna i bilaga 2 i EUs Art- och Habitatdirektiv (92/43/EEC) 
***Arter upptagna i bilaga 1 i Fågeldirektivet (79/409/EEC) 
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flera ovanliga och skyddsvärda arter. I reservatet finns guckusko, brudsporre, 
lungört, sårläka och stor låsbräken. I sjön växer långnate och stora mängder 
kransalger av släktet Chara. Även blodiglar har observerats i sjön. 
Sumpskogarna domineras av lövträd men även fastmarksskogen har hög 
lövandel. Björk är vanligast men inslaget av främst al och ask är påfallande. 
Här växer även flera krävande mossor och lavar t ex dunmossa, ringlav och 
lunglav. Trädens ålder varierar mellan 70-140 år. Andelen död ved är inte 
markant hög, men utvecklingen mot högre naturskogskvaliteter har påbörjats. 
Flera fågelarter som kräver eller föredrar lövrika skogar har observerats, bl.a. 
järpe, mindre hackspett och stjärtmes. Svarthakedopping häckar i sjön och ett 
par med ungar observerades senast i juni 2006. 
 
Området är även hydrologiskt och allmänekologiskt intressant genom sin 
orördhet, storlek och genom sitt ovanligt stora, för trakten representativa, inslag 
av våtmarker. Vid en inventering 2006 fann man de sällsynta skalbaggsarterna 
Quedius subunicolor och Atheta scapularis i rikkärret vid sjöns norra strand. 
Den förstnämnda var ny för Gästrikland. 

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat 

Större delen av reservatet har bedömts inom våtmarksinventeringen som klass 
1, dvs. med mycket höga naturvärden (13H3602, Åsmyran 10 km v 
Älvkarleby). Hela reservatet ingår i Myrskyddsplan för Sverige. Det ligger 
även inom trakten Färnebofjärden-kalkområdet som i ”Strategi för formellt 
skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är en utpekad värdetrakt för 
fuktig barrblandskog, fuktig löv- och lövblandad skog, torr barrblandskog, samt 
torr löv- och lövblandad skog. 
 
Området i sin helhet ingår i EUs nätverk Natura 2000 enligt art- och 
habitatdirektivet (SE0630157). 
 
Området har givits klassen högsta naturvärde i Gävleborgs läns 
naturvårdsprogram (Kalkområdet SO Gävle, kartnummer 90). 
 
Enligt kommunens kommunomfattande översiktsplan från 1990 ingår 
naturreservatet i område av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen bedömer 
därför att föreliggande beslut om naturreservatet överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan.  
 
Länsstyrelsen bedömer att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen. 
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Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med naturreservatet och den uppföljning som anges i den till detta beslut 
hörande skötselplanen. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen 
utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling 
av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv inom 
naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten

att använda mark- och vattenområden

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, brygga, bro, mast, antenn, torn, campingplats, luft- 
eller markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning,

3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,

4. bedriva vattenföretag, som t ex. att utföra vattenreglering eller leda bort
vatten,

5. 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,

6. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk,
gödselmedel eller växtnäringsämnen,

7. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart,

8. upplåta mark för organiserade tävlingar eller militära övningar,

9. bedriva mineralutvinning,

10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

11. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för
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– uttransport av virke från angränsande mark på den körväg som märkts
ut på beslutskartan. Detta får ske vid tidpunkt som överenskommits efter
samråd med Länsstyrelsen. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på
mark och vegetation minimeras, normalt sett på tjälad mark.
– uttransport av större vilt. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på
mark och vegetation minimeras.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare

och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång.

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

1. Utmärkning av naturreservatet.

2. Uppsättning av informationstavlor.

3. Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

4. Genomförande av skötselåtgärder som behövs för att uppnå målen med
naturreservatet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och

vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

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

1. framföra motordrivet fordon,

2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med.

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar,

4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär-, matsvamp- 
och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för
fridlysta och rödlistade arter.

5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, insamla djur
eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
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6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

7. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten,

8. använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar.

D. Bestämmelser om vården och förvaltningen av naturreservatet enligt

förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

1. I skötselplanen anges målen med naturreservatet och de ska ligga till
grund för dess vård och skötsel.

2. Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare.

3. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg enligt svensk
standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.

Andra föreskrifter som gäller för området 

Hela naturreservatet är även Natura 2000-område (SE0630157 Bläcktärnsjön). 
För verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
Natura 2000-området krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a-29 §§ Miljöbalken. För 
Natura 2000-området finns en upprättad bevarandeplan med Länsstyrelsens 
diarienummer 511-9184-06, 00-001-064. 

Ärendets handläggning 

I Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda myrar i Gävleborgs län 1981-1985 
placerades Bläcktärnsjön i högsta naturskyddsklass. Markägarna avstod då från 
skogsbruk och annan exploatering tills naturreservat bildades 1994 och de fick 
ersättning för det intrång reservatsföreskrifterna innebar. Gävle kommun 
tillstyrkte bildandet av naturreservatet. Gränsdragningen justerades i viss mån 
efter Naturvårdsverkets invändningar mot reservatets oregelbundna 
avgränsning, på grund av administrativa och biologiska skäl. År 2004 gjordes 
ännu en korrigering då det kom till Länsstyrelsens kännedom att den 
utmarkerade gränsen var felaktig. 

En revidering av beslutet påbörjades under 2008 för att komplettera och 
förtydliga beslutet och skötselplanen enligt nu gällande lagstiftning. 
Föreskrifterna för naturreservatet har setts över, omarbetats och i några fall 
skärpts. I det ursprungliga beslutet fanns ett förbud att inplantera växt- eller 
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djurart med undantag för fisken regnbåge. Under revideringen togs undantaget 
bort så att markägarna inte längre får plantera in regnbåge i sjön. Svefa AB fick 
i uppdrag att bedöma huruvida en värdering av förbudet borde göras i samband 
med ändringen. Svefa bedömde att utsättning av fisk inte var pågående 
markanvändning och därför inte kunde ge markägaren rätt till ersättning. Ingen 
värdering har därför gjorts i samband med ändringen i föreskrifterna. Förbudet 
mot att rida, tälta och elda har tagits bort eftersom Länsstyrelsen bedömer att 
det ej kommer att påverka naturvärdena negativt.  
 
Det nya förslaget till beslut och skötselplan skickades på remiss den 25 februari 
2010. Följande synpunkter har inkommit: 
 
Gävle kommun har tagit del av förslaget och anser att det är ett bra förslag som 
inte strider mot kommunens markanvändningsplaner eller andra allmänna 
intressen. 
 
Skogsstyrelsen ser positivt på revideringen av beslut och skötselplan och har 
inget att erinra. 
 
Gävleborgs botaniska sällskap (GÄBS) vill uppmärksamma Länsstyrelsen på 
flera lokaler för stor låsbräken som ligger strax utanför naturreservatet. De 
anser att gränsdragningen bör justeras så att detta kan ingå i reservatet. En lokal 
för stor låsbräken finns också innanför gränserna. I övrigt har GÄBS inget att 
erinra mot förslaget till beslut. 
 Länsstyrelsen är medveten om de värdefulla växtlokalerna, men det är 
i dagsläget ej möjligt att prioritera en utvidgning av naturreservatet inom ramen 
för denna revidering. 
 

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska 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. 
 
Av 7 kap. 5 § miljöbalken 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. 
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Enligt 7 kap. 6 § miljöbalken får Länsstyrelsen förplikta ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång om det behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet.  
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken får Länsstyrelsen meddela föreskrifter om rätten 
att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom 
naturreservatet om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 
 
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. Detta bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 och 4 kap. 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. 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. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av naturreservatet 
och de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att 
de inte går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet. 
Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken har 
Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att 
syftet ska uppnås. 
 

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 ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingår att tillse 
att reservatsföreskrifterna följs. 
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Av 29 kap. 2 och 2a §§ 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.  

Eftersom området är till för att stärka den biologiska mångfalden ska 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 naturreservatsbildningen statens 
ansvar. 

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 
intrångsersättning enligt 34 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. miljöbalken har därför träffats med 
berörda sakägare i samband med bildandet av naturreservatet 1994.  

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man 
överklagar. 

Beslut i ärendet har fattats av avdelningschef Mats Hindström. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit enhetschef Ann Gudéhn, föredragande, jurist 
Caroline Näslund, biolog Jonas Lundin och biolog Kristina Persson.  

Mats Hindström Ann Gudéhn 

Bilagor: 
1. Skötselplan
2. Översiktskarta
3. Beslutskarta
4. Brytpunktskarta
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SKÖTSELPLAN FÖR 
BLÄCKTÄRNSJÖNS 
NATURRESERVAT 

 

2010-04-26 Dnr 511-2196-09 

  80-245 

Naturvårdsenheten 
 

Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR BLÄCKTÄRNSJÖNS 

NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

1. Beskrivning av bevarandevärdena 
1.1 Administrativa data 
Objektnamn Bläcktärnsjöns naturreservat 
NVR-id 21-2000465 
Län Gävleborgs län 
Kommun Gävle 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 24 ha  

Därav landareal 21 ha  
Produktiv skogsmark 21 ha  

Naturtyper enligt Natura 
2000 (basinventering): 
 

0,1 ha rikkärr (7230) 
2,8 ha kalkrikt oligomesotroft vatten med bentiska 
kransalger (3140) 
1,8 ha västlig taiga (9010) 
7,5 ha lövsumpskog (9080) 
2,7 ha näringsrik granskog (9050) 

Prioriterade 
bevarandevärden: 
Markslag 
 
Naturtyper 
 
 
Strukturer 
 
 
 

 
 
Våtmark och skog 
 
Alla Natura 2000-naturtyper som nämns ovan, plus 
övriga kalkpåverkade naturtyper 
 
Ostörd hydrologi, död ved, gamla enar, gamla grova 
träd 
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Arter 
Fetstil: rödlistekategori resp. artkod 
enl. EG:s fågel- eller habitatdirektiv 

Kärlväxter 
stor låsbräken (Botrychium virginianum) VU 
guckusko (Cypripedium calceolus) 1902 
knottblomster (Microstylis monophyllos) VU  
storgröe (Poa remota) NT 
ask (Fraxinus excelsior) 
brudsporre (Gymnadenia conopsea)  
dvärghäxört (Circaea alpina) 
dvärglummer (Selaginella selaginoides) 
kärrbräken (Thelypteris palustris) 
kransalger av släktet Chara 
lind (Tilia cordata) 
lungört (Pulmonaria obscurum) 
långnate (Potamogeton praelongus) 
myska (Galium odoratum) 
näbbstarr (Carex lepidocarpa)  
tagelstarr (Carex appropinquata) 
tagelsäv (Eleocharis quinqueflora) 
tätört (Pinguicula vulgaris) 
trindstarr (Carex diandra) 

Mossor 
käppkrokmossa, (Hamatocaulis vernicosus) NT, 1393
dunmossa (Trichocolea tomentella) VU 
vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) NT 
gyllenmossa (Tomentypnum nitens) 
korvskorpionmossa (Scorpidium scorpionides) 
kärrmörkia (Moerkhia hibernica) 
praktflikmossa (Lophozia rutheana) 
maskgulmossa (Pseudocalliergon trifarium) 
myruddmossa (Cinclidium styglum) 
piprensarmossa (Paludella squarrosa) 
praktflikmossa (Lophozia rutheana) 
röd skorpionmossa (Scorpidium revolvens) 
späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni) 
stor skedmossa (Calliergon giganteum) 

Lavar 
blylav (Degelia plumbea) VU 
lunglav (Lobaria pulmonaria) NT 
ringlav (Evernia divaricata) VU 
västlig njurlav (Nephroma laevigatum) NT 
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Insekter 
Atheta scapularis 
Quedius subunicolor 
 
Iglar 
blodigel (Hirudo medicinalis) NT 
 
Fåglar 
svarthakedopping (Podiceps auritus) A007, VU  
järpe (Bonasa bonasia) A104 
mindre hackspett (Dendrocopus minor) 
stjärtmes (Aegithalos caudatus) 
 

Bebyggelse och anläggningar 
 

Inga 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Områdets våtmarker utnyttjades förr för slåtter. Under yngre stenåldern var sjön 
en skyddad havsvik och spår av flera boplatser syns fortfarande runt viken både 
i och utanför naturreservatet. Fynd av keramik, ben och horn har gjorts och 
kulturlagren är mellan 0,2-0,4 meter tjocka. Skogsbruk har bedrivits i mycket 
begränsad omfattning i området det senaste halvseklet. 
 
1.3 Områdets bevarandevärden 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Områdets främsta bevarandevärden utgörs av den oligotrofa kalkvattensjön, 
rikkärret i dess norra kant och den kalkpåverkade sumpskogen.  
 
I sjön finns långnate och stora mängder kransalger av släktet Chara. Häckande 
svarthakedopping observerades i sjön senast 2006. Blodiglar har observerats på 
flera lokaler i sjön. 
 
Rikkärret har ett väl utvecklat och rikt bottenskikt med bl.a. 
korvskorpionmossa, myruddmossa, maskgulmossa, praktflikmossa, 
piprensarmossa, späd skorpionmossa, stor skedmossa, kärrmörkia, och den 
rödlistade käppkrokmossan. Här finns också brudsporre, näbbstarr, trindstarr, 
knagglestarr och de ovanliga skalbaggsarterna Quedius subunicolor och Atheta 
scapularis.  
 
Både sumpskogen och fastmarksskogen har hög andel löv. Björk är vanligast 
men inslaget av främst klibbal och ask är påfallande. Lind finns på en lokal 
väster om sjön. I skogen finns också gamla enar. Trädens ålder varierar mellan 
70-140 år. Andelen död ved är inte markant hög men utvecklingen mot högre 
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naturskogskvaliteter har påbörjats. Här växer flera krävande mossor och lavar, 
t ex dunmossan som är beroende av kalkrikt rörligt markvatten och de 
epifytiska lavarna ringlav, lunglav, blylav och västlig njurlav. Även 
kärlväxtfloran är rik och innehåller t ex storgröe, myska, kärrbräken, 
knottblomster, tagelstarr, brudsporre och guckusko.  
 
Flera fågelarter som kräver eller föredrar lövrika skogar har observerats bl.a. 
järpe, mindre hackspett och stjärtmes.  
 
1.3.2 Hydrologiska bevarandevärden 
Bläcktärnsjön är en grund oligotrof kalkvattensjö med lösa dybottnar. Sjön 
är opåverkad av dikning och sjösänkning vilket är unikt för denna del av 
landet, samt saknar kanaliserat av- och tillopp. Området är hydrologiskt 
intressant genom sin orördhet och storlek och genom sitt ovanliga men för 
trakten representativa inslag av våtmarker.  
 
1.3.3 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Två boplatser från yngre stenåldern innehållande gropkeramik och brända ben 
ligger delvis inom naturreservatet. Den första är belägen på en ås i reservatets 
östra del (RAÄ 304), och den andra i reservatets norra ände (RAÄ 306). 
 
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Området är av litet intresse för friluftslivet.  
 
 
1.4 Källförteckning 
Artdatabanken, SLU. www.artportalen.se 
Gävle kommun 1990. Översiktsplan.  
Lantmäteriet, historiska kartor 
Länsstyrelsen Gävleborg, 1994. Beslut och skötselplan för Bläcktärnsjöns 

naturreservat (dnr 231-10795-92).  
Länsstyrelsen Gävleborg, 2006. Bevarandeplan för Bläcktärnsjön, Natura 

2000, Dnr 511-9184-06.  
Länsstyrelsen Gävleborg, 2006. Inventering av träsksammetslöpare i 

Gävleborgs län 2006, Rapport 2007:13. 
Länsstyrelsen Gävleborg, 2007. Snäckor i rikkärr i Gävleborgs län, Rapport 

2007:14. 
Länsstyrelsen Gävleborg, 2007. Uppföljning av myrar i Gävleborgs län 2006, 

Rapport 2007:6. 
Länsstyrelsen Gävleborg, 1997. Värdefull natur i Gävleborg- 

Naturvårdsprogram, Rapport 1997:12. 
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Naturvårdsverket, Typiska arter i Natura 2000-naturtyperna, 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-
skotsel-av-vardefull-natur/Natura-2000/Vagledning/ 

Naturvårdsverket, 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr, Rapport 
5601.  

Nitare, J., 2000. Indikatorer på skyddsvärd skog -Flora över kryptogamer, 
Skogsstyrelsens förlag. 

Weibull, H., 2007. Inventering av rikkärr i Gävleborgs län.  

PLANDEL 

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

1. Rikkärr med slåtterhävd
2. Sjö utan skötsel
3. Skog och våtmarker med huvudsakligen fri utveckling
4. Information

Skötselplanens skötselområde 1: Rikkärr med slåtterhävd 0,1 ha 
Delområdet är ett litet öppet rikkärr med gungfly beläget intill sjöstranden. 
Kärret domineras av pors, blåtåtel och starrarter, men är rikt på krävande 
mossor och kärlväxtarter. Vedartad igenväxningsvegetation förekommer. 

Målbild 
Rikkärret är öppet och hyser en stabil eller ökande förekomst av hävdgynnade 
rikkärrsarter.  

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Utbredningen av rikkärr (7230) är minst 0,1 ha.
 Antalet typiska rikkärrsarter per 0,25 m²-ruta är minst 3,7.
 Vedartad vegetation saknas i kärret.

Skötselåtgärder 
Slåtter på sensommaren eller hösten initialt och därefter var annat eller var 
tredje år. Röjning av igenväxningsvegetation initialt och vid behov. Avslaget 
växtmaterial avlägsnas från naturreservatet. 



SKÖTSELPLAN FÖR 
BLÄCKTÄRNSJÖNS 
NATURRESERVAT 

6 (10) 

2010-04-26 511-2196-09
80-245

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 16 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se
 

Skötselplanens skötselområde 2: Sjö utan skötsel, 2,8 ha 
Delområdet är en kalkrik oligomesotrof sjö med klart vatten och lösa dybottnar. 
Sjön är grund, saknar av- och tillopp och är opåverkad av dikning och 
sjösänkning. I sjön växer rikligt med kransalger och långnate.   

Målbild 
Sjöns utbredning, hydrologi, fauna och flora förblir opåverkade. 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Sjöns utbredning är opåverkad.
 Alger av släktet Chara är bland de dominerande växterna i sjön.
 Långnate är vanligt förekommande i sjön.
 Blodiglar förekommer i sjön.
 Sjöns hydrologi är opåverkad.

Skötselåtgärder 
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området.  

Skötselplanens skötselområde 3: Skog och våtmarker med huvudsakligen fri 
utveckling, 21 ha 
Skogen norr om det öppna rikkärret norr om sjön är en halvsluten örtrik 
sumpskog som övergår i sumpskog med stort lövinslag. Längst i norr 
domineras skogen av tall. I anslutning till, och söder om sjön, finns något yngre 
sumpskog som uppkommit genom igenväxning av tidigare öppnare och troligen 
hävdade våtmarker. Söder om detta parti finns mer grandominerade skogar som 
söderut övergår i lövdominerade sumpskogar. I de lövdominerade skogarna 
finns bland annat den skyddsvärda dunmossan, som är beroende av rörligt 
markvatten, storgröe och dvärghäxört. I området öster om sjön finns den 
skyddsvärda ringlaven. Två stenåldersboplatser finns inom skötselområdet. 

Målbild 
Hydrologin är oförändrad så att miljön är gynnsam för de arter som kräver 
rörligt markvatten. Miljön är gynnsam för epifytiska lavar. Volymen död ved 
och andelen gamla och grova träd är stor.  

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 Utbredningen av näringsrik granskog är minst 2,7 ha.
 Utbredningen av västlig taiga är minst 1,8 ha.
 Utbredningen av lövsumpskog är minst 7,5 ha.
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 Minst 5 arter typiska för näringsrik granskog förekommer, t ex myska, 
ögonpyrola, gammelgranslav, mörk husmossa, ormbär, harsyra, 
humleblomster, skogsknipprot och guckusko. 

 Minst 5 arter typiska för västlig taiga förekommer, t ex ögonpyrola, linnea, 
mörk husmossa, kattfotslav och lunglav. 

 Minst 5 arter typiska för lövsumpskog förekommer, t ex dunmossa, järpe, 
spädstarr, missne, rankstarr, repestarr, mindre hackspett och stjärtmes. 

 Guckusko finns i skötselområdet. 
 Dunmossa och vedtrappmossa finns i skötselområdet. 
 Blylav, ringlav och lunglav finns i skötselområdet. 
 Död ved i alla nedbrytningsstadier förekommer i skötselområdet. 
 
Skötselåtgärder 
Om så behövs för att säkra fortsatt förekomst av epifytiska lavar på lövträd och 
enar görs en försiktig gallring av ung gran. Det är viktigt att detta görs försiktigt 
och att inga gamla träd tas bort. Eventuell skötsel av skogen vid 
fornlämningarna bör ske med hänsyn till de ytligt liggande kulturlagren, som 
kan bli förstörda av exempelvis rotvältor. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 4: Information 
 
Bevarandemål:  
 Reservatets gränser skall vara tydligt markerade. 
 Två väl underhållna informationsskyltar med beskrivning av reservatet ska 

finnas. 
 
Skötselåtgärder: 
Informationsskyltarna underhålls och byts ut vid behov. 
Gränsmarkeringarna underhålls. 
 
 
3. Uppföljning 
3.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Av Länsstyrelsen tillförordnade naturbevakare eller andra anlitade 
entreprenörer ansvarar för årlig dokumentation och rapportering till 
Länsstyrelsen av vilka åtgärder som genomförts och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning och utvärdering av genomförda 
skötselåtgärder sker. 
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3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år 
för:  

 Informationsskyltar
 Gränsmarkeringar

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 6:e 
år för: 
 Utbredning av rikkärr

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e 
år för: 
 Utbredning av övriga naturtyper
 Typiska arter
 Övriga utvalda arter: Chara-alger, långnate, guckusko, dunmossa,

vedtrappmossa, blylav, ringlav, lunglav och blodigel.

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 24:e 
år för: 
 Död ved

Parametrar och mått framgår av preciseringarna av bevarandemålen för 
respektive skötselområde. 

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd När Var Priori-

tering 
Finansiering 

Underhåll av 
reservatets gränser 

Vid behov Reservatets gränser 1 Skötselanslag 

Underhåll av 
informationsskyltar 

Vid behov Se skötselkarta 1 Skötselanslag 

Slåtter av rikkärr Initialt och därefter 
var annat eller var 
tredje år 

Skötselområde 1 1 EU-medel och 
skötselanslag 

Röjning av 
igenväxningsvegeta-
tion i rikkärr 

Initialt och vid behov Skötselområde 1 1 Skötselanslag 

Gallring av ung gran  Initialt och vid behov Skötselområde 3 2 Skötselanslag 
Uppföljning av gränser 
och informationsskyltar 

Varje år Se skötselkarta 3 Skötselanslag 
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Uppföljning av 
rikkärrets utbredning 

Var 6:e år Skötselområde 1 3 Skötselanslag 

Uppföljning av övriga 
naturtyper 

Var 12:e år Skötselområde 2,3 3 Skötselanslag 

Uppföljning av typiska 
arter 

Var 12:e år Skötselområde 1,2,3 3 Skötselanslag 

Uppföljning av 
långnate och Chara- 
alger 

Var 12:e år Skötselområde 2 3 Skötselanslag 

Uppföljning av övriga 
utvalda arter 

Var 12:e år Skötselområde 3 3 Skötselanslag 

Uppföljning av död ved Var 24:e år Skötselområde 3 3 Skötselanslag 
 
 
5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 15 år. 
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 Lantmäterimyndigheten  TEKNISK BESKRIVNING  Aktbil TBE 
 Gävleborgslän   Dnr X04485 

 2007-11-05 

 Naturreservatet Bläcktärnsjön 
 Gävle kommun, Gävleborgs 

 Koordinatförteckning (SWEREF 99 16 30) 
 Yttre och inre kvalitet: 25-500 mm 

 Punkt nr  X  Y  Markering 

 Brytpunkter naturreservat 
 21EGS BGRÄ  1  6716471.48  192492.66  tp 

 2  6716492.65  192498.46  tp 
 3  6716513.73  192489.55  om 
 4  6716568.97  192531.59  om 
 5  6716591.71  192538.37  om 
 6  6716671.79  192511.85  om 
 7  6716699.34  192493.94  om 
 8  6716708.75  192479.91  tp 
 9  6716816.78  192528.76  om 

 10  6716840.98  192556.69  om 
 11  6716877.26  192573.89  om 
 12  6716918.40  192581.88  om 
 13  6716943.92  192583.30  om 
 14  6717002.71  192574.75  om 
 15  6717023.98  192573.35  om 
 16  6717069.43  192588.07  om 
 17  6717107.38  192587.19  tp 
 18  6717118.17  192610.80  om 
 19  6717095.60  192650.54  tp 
 20  6717082.16  192658.73  om 
 21  6717052.97  192699.29  om 
 22  6717015.59  192744.56  om 
 23  6716986.59  192748.65  om 
 24  6716957.67  192745.07  om 
 25  6716922.40  192734.76  om 
 26  6716889.21  192715.36  om 
 27  6716856.24  192705.02  om 
 28  6716785.35  192702.85  om 
 29  6716733.65  192708.04  om 
 30  6716720.36  192720.65  tp 
 31  6716638.80  192705.20  om 
 32  6716618.39  192720.51  om 
 33  6716601.53  192728.07  om 
 34  6716490.43  192732.85  om 
 35  6716415.97  192733.95  om 
 36  6716377.37  192738.36  om 
 37  6716325.78  192749.25  om 
 38  6716259.55  192741.84  om 
 39  6716218.27  192744.54  om 
 40  6716163.74  192761.52  om 
 41  6716127.19  192772.09  om 
 42  6716107.36  192788.70  om 
 43  6716101.84  192806.88  om 
 44  6716082.25  192874.08  om 
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 45  6716068.19  192885.12  om 
 46  6716037.95  192905.36  om 
 47  6716029.04  192919.27  om 
 48  6716008.10  192919.89  om 
 49  6715963.93  192911.73  om 
 50  6715926.91  192913.65  om 
 51  6715874.34  192922.47  om 
 52  6715844.97  192928.14  om 
 53  6715803.29  192921.61  om 
 54  6715761.35  192918.67  om 
 55  6715675.32  192907.49  om 
 56  6715631.59  192907.38  om 
 57  6715599.00  192921.87  om 
 58  6715529.47  192906.11  om 
 59  6715525.90  192893.07  tp 
 60  6715750.04  192798.16  tp 
 61  6715761.33  192807.48  om 
 62  6715777.89  192826.05  om 
 63  6715811.74  192829.12  om 
 64  6715864.13  192830.64  om 
 65  6715889.76  192827.67  om 
 66  6715905.05  192815.98  om 
 67  6715945.54  192796.13  om 
 68  6715980.35  192794.12  om 
 69  6716031.79  192794.10  om 
 70  6716037.11  192791.98  om 
 71  6716052.38  192764.70  om 
 72  6716014.65  192734.82  om 
 73  6715972.59  192703.92  tp 

 Gränspunkter 
 21EGS GRÄ  653  6715334.20   192974.24  rn 

 666  6716436.77   192507.36  rn 

 Förklaringar till markeringar 

 om  = Omarkerad gränspunkt 
 rn  = Råsten 
 tp  = Träpåle 

 I tjänsten 

 Ragnar Oscarsson 
 Ingenjör 
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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). 




