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Enl sändlista 

 

BILDANDE AV GULÅSENS NATURRESERVAT 

Beslut  

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 reservatet 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 vara Gulåsens naturreservat. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Gulåsens naturreservat 

RegDOS-id: 21-2014364 

Kommun: Nordanstigs kommun 

Karta: Ekonomisk karta 16H 8e, 7e 

Lägesbeskrivning: Området är beläget 6 km NV om Gnarp. Se 
bifogad översiktskarta (bilaga 2) 
 

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): X: 6889792 Y: 1573302 

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

Fastigheter och markägare: Del av Frästa 1:14,  
Del av Frästa 4:4,  
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Del av Frästa 5:10,  
Del av Frästa 13:1,  
Del av Vallen 19:1 
Samtliga fastigheter ägs av staten genom 
Naturvårdsverket. Fastighetsbildning kommer 
att ske. 

Areal (från VIC Natur): Total areal 34,3 ha  
Därav landareal 34,3 ha  
Produktiv skogsmark 32,5 ha  
Därav naturskog* 25,9 ha  
*Areal från Länsstyrelsens inventering 

Förvaltare: 
 
Friluftsliv: 

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 lövrik barrblandskog och grandominerad skog av 
högbonitetskaraktär, samt de typiska växt- och djursamhällen som är 
karakteristiska för dessa livsmiljöer ska ha gynnsamt tillstånd. Strukturer som 
död ved, lövträd och gamla träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam 
omfattning. Typiska arter, så som blåsippa och garnlav ska ha gynnsamt 
tillstånd, liksom skyddsvärda arter, så som aspgelélav, skorpgelélav, violettgrå 
tagellav och stor aspticka. 
 
Syftet ska nås genom att:  
• Inget skogsbruk bedrivs i området 
• Största delen av naturreservatet lämnas för fri utveckling 
• Område med lägre naturvärden kan vid behov skötas för att påskynda 

utvecklingen mot naturskog  
• Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Områdesbeskrivning 

 
Gulåsen är ett mindre berg beläget SV om Gårdsjön i Nordanstig. Den norra 
sidan av berget består av översluten gammal granskog med stort aspinslag på 
mark med medelhög-hög bonitet. I den östra flackare delen har beståndet mera 
lövinslag i form av asp och sälg. Bergstoppen är betydligt kargare p.g.a. tunt 
jordskikt. Små bergåsar och block framträder fläckvis. Här finns lavmarksflora, 
torrakor, enstaka grova tallar och granar samt mycket asp. 
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Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

De skyddsvärda signal- och rödlistade arter som uppträder i området är framför 
allt knutna till lövträd, främst asp och sälg, men det förekommer även 
rödlistade arter som är knutna till granskogen. De arter som växer på lövträd är 
bl.a. korallblylav (Parmeliella triptophylla), skrovellav (Lobaria scrobiculata), 
lunglav (Lobaria pulmonaria), luddlav (Nephroma resupinatum), skinnlav 
(Leptogium saturninum), aspgelélav (Collema subnigrescens), skorpgelelav 
(Collema occultatum), veckticka (Antrodia pulvinascens) och stor aspticka 
(Phellinus populicola). För barrskogen har arterna violettgrå tagellav (Bryoria 

nadvornikiana), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) och vedticka (Phellinus 

viticola) dokumenterats i området. 
 
Gulåsen är mycket artrik och naturreservatet utgör en av de sista resterna av 
gammelskog i området. Gulåsen kan i framtiden komma att utgöra en källa för 
spridning av skyddsvärda arter till det omgivande skogslandskapet och till det i 
väster liggande myrskyddsplaneobjektet Bodmyran, som omges av 
barrblandskog av högbonitetskaraktär.  

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat 

Området behöver skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden 
och för att bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att 
uppfylla miljömålet ”Levande skogar” delmål 1 och är ett bra exempel på den 
typ av områden som ska prioriteras enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län (Länsstyrelsens rapport 
2006:19-21). Länsstyrelsen bedömer att naturreservat är den lämpligaste 
skyddsformen. 
 
Skogsstyrelsen har i sin nyckelbiotopsinventering klassat större delen av 
naturreservatet som nyckelbiotop och naturvärdesobjekt.  
 
Enligt Nordanstigs kommuns översiktsplan (kommunomfattande översiktsplan 
antagen 2004) ingår naturreservatet i skogsbruksområde. Bildandet av 
naturreservatet överensstämmer således inte med kommunens översiktsplan. 
Kommunen har också motsatt sig reservatsbildning i området. Länsstyrelsen 
gör bedömningen att området har så höga värden att ett långsiktigt skydd i 
enlighet med riktlinjerna i den regionala och nationella skogsstrategin är 
nödvändigt. Vidare är det Länsstyrelsens uppfattning att området har så höga 
naturvärden i ett regionalt och nationellt perspektiv att ett skydd för området 
ändå är motiverat. Länsstyrelsen bedömer därför att området bör skyddas som 
naturreservat, trots att det inte är i enlighet med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.  
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Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och 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, 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. anordna idrottstävling eller motortävling, 
 
9. bedriva militär övningsverksamhet, 
 
10. bedriva mineralutvinning. 
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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 utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
naturreservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet. 
 
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. Undantag gäller för älgdragare eller 

liknande som behövs för uttransport av större vilt från området vid den 
jakt som är tillåten i naturreservatet, 

 
2. ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,  
 
3. skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och 

lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock 
tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter, 

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

annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Undantaget är den jakt 
som får bedrivas i naturreservatet,  

 
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 naturreservatet, 
 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 
8. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten, 
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9. 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 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. 

Ärendets handläggning 

Skogsstyrelsen inventerade området 1997, vilket ledde till att östra delen 
klassades som nyckelbiotop och västra delen klassades som naturvärdesobjekt. 
Området kom därefter till Länsstyrelsens kännedom. Länsstyrelsen inventerade 
områdets naturvärden sommaren 2005 och vid detta tillfälle noterades ett stort 
antal signal- och rödlistade arter. Med denna inventering som underlag 
utformades ett förslag till avgränsning och föreskrifter för Gulåsens 
naturreservat.  
 
Under 2006 godkändes området av Naturvårdsverket för bildande av 
naturreservat, varefter värdering av de delar som berörs av 
naturreservatsbildning genomfördes. I samband med detta skickade 
Länsstyrelsen ut ett meddelande till berörda mark- och sakägare om att man 
funnit höga naturvärden vid Gulåsen och att man inlett arbetet med att skydda 
området. 
 
I februari 2007 bjöd Länsstyrelsen in markägarna samt Skogsstyrelsen till ett 
möte där planerna och skälen för bildandet av Gulåsens naturreservat 
presenterades. Därefter inleddes förhandlingar om markåtkomst med berörda 
markägare. Värderingen utfördes av N.A. Stefansson AB och förhandlingen av 
NAI Svefa. Markåtkomstfrågan löstes slutligt under 2008 genom 
Naturvårdsverkets inköp av samtliga fastigheter. 
 
Den 29 januari 2008 skickades ett förslag till beslut ut på remiss till berörda 
parter. Tre remissinstanser svarade och följande synpunkter kom in: 
 
Naturskyddsföreningen i Nordanstig är positiva till förslaget. De bedömer att 
reservatsförslaget är välmotiverat och bidrar till bevarandet av den biologiska 
mångfalden i skogen och stöder fastställda miljömål. 
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Skogsstyrelsen Norra Gävleborgs distrikt har inget att erinra mot bildandet av 
Gulåsens naturreservat. De ser positivt på förslaget som ett led i 
måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
 
Nordanstigs kommun anser i sitt remissyttrande att kommunen har tillräckligt 
med naturreservat och att reservatet tar undan råvaruförsörjningen för industrin. 
 
Länsstyrelsen har bemött Nordanstigs kommuns yttrande i ett separat brev och 
därefter valt att gå vidare med beslutet. Länsstyrelsen bedömer att de positiva 
effekterna för allmänheten och den biologiska mångfalden överskuggar de 
negativa effekterna för allmänheten och för berörda fastighets- och sakägare. 

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. 
 
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 
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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 reservatet. I tillsynen ingår att tillse att 
reservatsföreskrifterna följs. 
 
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 reservatsbildningen statens 
ansvar. 
 
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. 
 
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.  
  
 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man 
överklagar. 
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Beslut i ärendet har fattats av landshövding Barbro Holmberg. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit enhetschef Ann Gudéhn, jurist Caroline 
Näslund, biolog Martina Kluge, biolog Linda Svensson och biolog Kristina 
Persson, den sistnämnda föredragande. 
 
 
 
 
Barbro Holmberg 
   Kristina Persson 
 
 
 
 
 
Bilagor:  
 

1. Skötselplan 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta 
4. Brytpunktskarta med teknisk beskrivning 
5. Sändlista 
6. Hur man överklagar 
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SKÖTSELPLAN FÖR GULÅSENS NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

1. Beskrivning av bevarandevärdena 
 
1.1 Administrativa data 

Objektnamn Gulåsens naturreservat 
RegDOS-id 21-2014364 
Län Gävleborg 
Kommun Nordanstig 
Arealer (från VIC Natur): 
 

Total areal 34,3 ha 
Därav landareal 34,3 ha  
Produktiv skogsmark 32,5 ha  
Därav naturskog* 25,9 ha  
 
*Areal från Länsstyrelsens inventering 

Naturtyper landareal enligt Metrias 
naturtypskartering (KNAS): 

Tallskog 3,7 ha 
Granskog 6,1 ha 
Barrblandskog 10,3 ha 
Barrsumpskog 0,1 ha 
Lövblandad barrskog 11,1 ha 
Triviallövskog 1,2 ha 
Impediment 1,8 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
Naturtyper 
Strukturer 
 
 
Arter 
 
 

 
Skog 
Naturskog 
Död ved 
Gamla träd 
Lövträd  
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) NT 
Skorpgelélav (Collema occultatum) NT 
Aspgelélav (Collema subnigrescens) NT 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) NT 
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Skrovellav (Lobaria scrobiculata) NT 
Veckticka (Antrodia pulvinascens) NT 
Stor aspticka (Phellinus populicola) NT 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Skogen på Gulåsen har i olika omfattning påverkats av skogsbruk. Större delen 
av reservatet är opåverkad av modernt skogsbruk, men enstaka gamla 
tallstubbar pekar på att området tidigare har plockhuggits. Ett nyligen avverkat 
smalt skifte på knappt två hektar löper in söderifrån centralt i området. I södra 
delen, öster om det smala hygget, finns ett mindre parti med yngre skog och 
spår efter avverkning. I sydvästra delen finns spår efter röjningar gjorda under 
senare tid. Delar av naturreservatet som ligger i direkt anslutning till 
nyupptagna avverkningsytor uppvisar kantzonseffekter, främst i form av 
förändrad luftfuktighet.  
 
1.3 Områdets bevarandevärden 

1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Den norra delen av naturreservatet består av översluten gammal granskog med 
stort aspinslag på mark med medelhög-hög bonitet. I den östra flackare delen 
har beståndet mera lövinslag i form av asp och sälg. Bergstoppen är betydligt 
kargare och här finns lavmarksflora, torrakor, enstaka grova tallar och granar 
samt mycket asp.  
 
De skyddsvärda signal- och rödlistade arter som uppträder i området är 
framförallt knutna till asp och sälg, men det förekommer även signal- och 
rödlistade arter som är knutna till granskogen. De lövanknutna arterna är bl.a. 
korallblylav (Parmeliella triptophylla), skrovellav (Lobaria scrobiculata), 
lunglav (Lobaria pulmonaria), luddlav (Nephroma resupinatum), skinnlav 
(Leptogium saturninum), aspgelélav (Collema subnigrescens), skorpgelelav 
(Collema occultatum), veckticka (Antrodia pulvinascens) och stor aspticka 
(Phellinus populicola). För barrskogen har arterna violettgrå tagellav (Bryoria 

nadvornikiana), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) och vedticka (Phellinus 

viticola) dokumenterats i området. 
 
Gulåsen är mycket artrik och naturreservatet utgör en av de sista resterna av 
gammelskog i området. Gulåsen kan i framtiden komma att utgöra en källa för 
spridning av skyddsvärda arter till det omgivande skogslandskapet och till det i 
väster liggande myrskyddsplaneobjektet Bodmyran, som omges av 
barrblandskog av högbonitetskaraktär. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
I området finns inga kända forn- eller kulturlämningar. Däremot finns ett 
fångstgropsystem ca 250 m öster om reservatet. Detta visar att området har 
brukats för jakt under förhistorisk tid. Vidare är reservatet omgivet av fäbodar 
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på mellan 1,5-2,5 km avstånd. Sannolikt har skogen i naturreservatet därför 
påverkats av skogsbete. 
 
1.4 Källförteckning 

• Artdatabanken 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 
• Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventering 1997  
• Länsstyrelsen i Gävleborg. Inventeringsrapport av Gulåsen 2005  

PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i tre skötselområden, vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras. Skötselområdena är: 
1: Lövrik barrblandskog med i huvudsak fri utveckling  
2: Föryngringsyta för lövträd  
3: Friluftsliv 
 
Skötselplanens skötselområde 1: Lövrik barrblandskog med i huvudsak fri 

utveckling, 32,6 ha 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• Utbredningen av naturskog och naturskogsartad skog är 32,6 ha 
• Död ved förekommer med minst 20 m3/ha. Den döda veden 

representerar alla olika nedbrytningsstadier och nybildas successivt 
• Minst fyra av följande sex arter förekommer inom skötselområdet; 

skorpgelélav, aspgelélav, lunglav, skrovellav, veckticka, stor aspticka 
 
Skötselåtgärder: 
Området lämnas i huvudsak för fri utveckling. I lövrika delar där lövträd utsätts 
för stor konkurrens från granar kan en mindre andel gran ringbarkas eller fällas. 
Detta ökar volymen död granved i naturreservatet. 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Föryngringsyta för lövträd, 1,7 ha 

 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• Arealen lövskog är 1,7 ha 
• 70 % av grundytan består av lövträd 

 
Skötselåtgärder: 
Gran bör kontinuerligt röjas bort för att den inte ska konkurrera ut lövträd. I 
övrigt lämnas området för fri utveckling. 
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Skötselplanens skötselområde 3: Friluftsliv och skötsel av anläggningar  

 
• Naturreservatets gränsmarkeringar ska vara i gott skick 
• En väl underhållen informationstavla ska finnas vid reservatsgränsen 

 
Skötselåtgärder: 
Naturreservatets gränser ska markeras i terrängen. En informationstavla ska tas 
fram och sättas upp vid reservatsgränsen (se skötselkarta). 
 
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. 
 
3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år 
för:  

• Informationsskylt  
• Gränsmarkering 

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

• Andelen lövträd i skötselområde 2 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e 
år för: 

• Förekomst av typiska arter  
• Död ved i skötselområde 1 

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

• Utbredning av naturtyper  
 
Parametrar och mått framgår av preciseringarna av bevarandemålen för 
respektive skötselområde.  
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4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd När Var Priori-

tering 
Finansiering 

Markering av 
reservatets gränser 

Initialt och 
därefter vid behov 

Se beslutskarta 1 Skötselanslag 

Ta fram och sätta upp 
informationsskylt 

Initialt och 
därefter vid behov 

Se skötselkarta 1 Skötselanslag 

Uppföljning av 
reservatets gränser 
och informationsskylt 

Varje år Se beslutskarta och 
skötselkarta 

1 Skötselanslag 

Röjning av 
uppväxande gran 

Vid behov Skötselområde 2 2 Skötselanslag 

Uppföljning av 
andelen lövträd 

Vart 6:e år Skötselområde 2 2 Skötselanslag 

Uppföljning av arter 
och död ved 

Vart 12:e år Hela naturreservatet 2 Skötselanslag 

Uppföljning av 
naturtyper 

Vart 24:e år Hela naturreservatet 2 Skötselanslag 

Ringbarkning, 
fällning av gran 

Vid behov Skötselområde 1 3 Skötselanslag 

 
5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 10 år. 
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L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N  

 

Teknisk beskrivning 

2007-05-25 

Ärendenummer 

X07386 

Benny Hansson 

Lantmäteriingenjör 

 

 

 

Ärende Utstakning av det planerade Gulåsens naturreservat 

Punktnummer Norr(N) Öst(E)  Markering 

3836 6890198.95 1573031.19   

3837 6890121.36 1573284.52   

3839 6890044.95 1573418.16   

3840 6890044.74 1573604.12   

3841 6889782.75 1573590.88   

3842 6889466.29 1573569.19  Rör i mark 

3843 6889490.19 1573236.61   

3844 6889367.90 1573226.85   

3845 6889459.76 1573068.80   

3846 6890172.55 1573124.78  Råsten 

3847 6890145.83 1573204.63   

3849 6889705.94 1573088.76   

3850 6889825.64 1573036.14   

3851 6889954.76 1573021.48   

3852 6889976.62 1573083.13   

3853 6890096.44 1572995.90   

3854 6889480.20 1573375.60   

3855 6889497.41 1573376.90  Råsten 

3856 6889997.76 1573414.60  Råsten 

3857 6889551.64 1573241.74  Råsten 

3858 6889453.38 1573233.54  Råsten 

3859 6889353.45 1573225.72  Råsten 

3860 6889470.64 1573069.68  Råsten 

3861 6889528.32 1573157.88  Råsten 

3862 6889412.64 1573149.17   
 

Aktbilaga TBE 

Sida 2 (3) 



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 
 

2007-05-25 Sida 3 (3) 

Ärendenummer: Lantmäteriingenjör 
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Bilaga 6 

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). 
 




