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Enheten för skydd av natur
Ann Gudéhn
Tel. 026-171260
ann.gudehn@lansstyrelsen.se

Dnr 511-6205-06
84-237

Se sändlista

BILDANDE AV ÖVRE SVARTSVEDÅSENS 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 naturreservatet 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 Övre Svartsvedåsens naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Övre Svartsvedåsens naturreservat

RegDOS-id:

21-2013963

Kommun:

Hudiksvalls kommun

Karta:

Ekonomisk karta 16G5f

Lägesbeskrivning:

18 km NV om Friggesund (i västsluttning ner
mot Svågans dalgång). Se bifogad
översiktskarta (bilaga 2)

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90):

X: 6879085 Y: 1527627

Gräns:

Se bifogad beslutskarta (bilaga 3), gränsen är
markerad med den punktstreckade linjen.
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Fastigheter och markägare:

Bjuråkers-Ängebo 9:3. Staten genom
Naturvårdsverket

Areal (från VIC Natur):

Förvaltare:

Total areal 30,1 ha
Därav landareal 30,1 ha
Produktiv skogsmark 29,9 ha
Därav naturskog* 25,6 ha
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering
Länsstyrelsen

Friluftsliv

Området är av litet intresse för friluftslivet.

Syften med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i området i form av äldre granskog
med inslag av asp, samt att bevara de typiska växt och djursamhällen som är
karaktäristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer som äldre
granar, död ved och inslag av asp ska finnas i för livsmiljöerna gynnsam
omfattning. Typiska arter såsom knärot, ullticka och skinnlav och skyddsvärda
arter såsom lappticka, stjärntagging, rosenticka, stor aspticka, rynkskinn och
violettgrå tagellav ska förekomma i för naturtypen gynnsam omfattning.
Syftet med reservatet skall nås genom att:
•
•
•

Inget skogsbruk bedrivs i området
Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras
Området lämnas för fri utveckling

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Områdesbeskrivning
Övre Svartsvedåsen ligger huvudsakligen i en västsluttning ner mot Svågans
dalgång i Hudiksvalls kommun ca 18 km NV om Friggesund. Området
består av äldre gran och blandskog. Marken är till största delen frisk med
markvegetation av blåbärstyp men bitvis även av smalbladig grästyp och
lågörtstyp. Området har inte utsatts för sentida skogsbruksåtgärder och stora
delar är endast påverkade av dimensionsavverkning. Området ligger alldeles
ovanför högsta kustlinjen på osorterad morän.
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Beskrivning av prioriterade bevarandevärden
Övre Svartsvedåsens höga naturvärden är främst knutna till att skogen är
gammal, att den har bra skiktning och att det finns gott om död ved. Inslaget
av gamla lövträd, främst asp är påtagligt. I området finns goda
förutsättningar och livsbetingelser för många rödlistade arter.
Att den gamla granskogen har höga naturvärden indikeras av att arter som
lappticka, trådticka, rosenticka, kötticka, ullticka och rynkskinn förekommer
i området. Andra arter som skinnlav, lunglav, stuplav, bårdlav och
korallblylav visar på en långvarig förekomst av gamla grova lövträd.
Skogens skiktning, med träd av olika ålder och diameter, gör att en art som
violettgrå tagellav trivs i området.
Den döda veden utgörs främst av gran och förekommer i både stående och
liggande form och i olika nedbrytningsstadier. Lågakontinuiteten är god
vilket är en förutsättning för att arter som t ex stjärntagging ska förekomma i
området.
Sammanlagt har 6 rödlistade arter och 13 signalarter för höga naturvärden
observerats i Övre Svartsvedåsen.
Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat
Övre Svartsvedåsen ligger inom trakten Norra Hälsinglands gammelskogar
som i ”Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är
en utpekad värdetrakt för granskog och barrblandskog. Ca 300 m sydväst
om Övre Svartsvedåsen ligger Nedre Svartsvedåsen.
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.
Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i område för skogsbruk.
Bildandet av naturreservatet överensstämmer således inte med kommunens
översiktsplan. Kommunen har pekat ut de områden med höga naturvärden som
var kända då översiktsplanen antogs. Vid detta tillfälle var inte de höga
naturvärdena i detta område kända. Om områdets naturvärden hade varit kända
hade området sannolikt varit utpekat som område med höga naturvärden.
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Länsstyrelsen gör därför bedömningen att naturreservatet inte motverkar
intentionerna i översiktsplanen.

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

3.

anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,

4.

bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, schakta,
dämma, tippa, fylla ut, dika, muddra, eller på annat sätt skada mark och
block,

5.

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

6.

plantera in eller sätta ut växt- eller djurart,

7.

anordna idrottstävling eller motortävling,

8.

bedriva militär övningsverksamhet,

9.

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 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. 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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på ett störande sätt använda 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 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.

Ärendets handläggning
Delar av området klassades av Skogsvårdsstyrelsen som nyckelbiotop. I
samband med en utbildning i naturvårdsekologi 1997 vid Norra Skogsinstitutet
inventerades området av Stefan Henriksson och Marie Tobiaeson. En
avverkningsanmälan lämnades in under hösten 2002. Länsstyrelsen ansåg då att
timmerställningen som låg mellan Övre och Nedre Svartsvedåsen kunde
avverkas men att övrig skog behövde inventeras ytterligare. Länsstyrelsen
genomförde en inventering av området hösten 2005. Höga naturvärden
noterades i delar av området. En stor del av fastigheten utgörs av nyckelbiotop.
Efter en ny avverkningsanmälan våren 2006 kom länsstyrelsen överens med
markägaren om att en reservatsbildningsprocess kunde börja.
Med inventeringen som grund utformades ett förslag till avgränsning för Övre
Svartsvedåsens naturreservat. Under 2006 godkändes området av
Naturvårdsverket för bildande av naturreservat. Värdering utfördes av NAI
Svefa och förhandlingarna sköttes av Torkel Öste AB. Marken köptes in under
2007 och ägs nu av staten via Naturvårdsverket.
Förslag till beslut och skötselplan skickades på remiss den 17 september 2008.
Skogsstyrelsen och Norrhälsinglands miljö och räddningsnämnd har svarat på
remissen. Båda tillstyrker bildandet av reservatet.

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.
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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
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.
Enligt 29 kap. 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift
som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra straffansvar.
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 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.
Av 7 kap. 5 § 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.
Beslut i ärendet har fattats av landshövding Barbro Holmberg. I den slutliga
handläggningen har även deltagit jurist Caroline Näslund, biolog Martina
Kluge, biolog Carola Orrmalm och enhetschef Ann Gudéhn, den sistnämnda
föredragande.

Barbro Holmberg
Ann Gudéhn

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skötselplan
Översiktskarta
Beslutskarta
Brytpunktskarta
Sändlista
Hur man överklagar

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

SKÖTSELPLAN FÖR ÖVRE
SVARTSVEDÅSENS
NATURRESERVAT
2009-02-09
Dnr 511-6205-06
84-237

Enheten för skydd av natur
Ann Gudéhn
Tel. 026-171260
ann.gudehn@lansstyrelsen.se

Bilaga 1
1 (6)

Se sändlista

SKÖTSELPLAN FÖR ÖVRE SVARTSVEDÅSENS
NATURRESERVAT

BESKRIVNINGSDEL
1. Beskrivning av bevarandevärdena
1.1 Administrativa data
Objektnamn

Övre Svartsvedåsens naturreservat

RegDOS-id

21-2013963

Län

Gävleborgs län

Kommun

Hudiksvalls kommun

Arealer (från VIC Natur):

Total areal 30,1 ha
Därav landareal 30,1 ha
Produktiv skogsmark 29,9 ha
Naturskog* 25,6 ha
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering

Naturtyper landareal enligt Metrias
naturtypskartering (KNAS):

Tallskog 1,9 ha
Granskog 20,0 ha
Barrblandskog 4,4 ha
Barrsumpskog 0,7 ha
Lövblandad barrskog 2,6 ha
Triviallövskog 0,3 ha
Impediment 0,2 ha

Prioriterade bevarandevärden:
Markslag
Naturtyper
Strukturer

Skog
Naturskog
Död ved, grova träd
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Lappticka, stjärntagging, rosenticka, stor
aspticka, rynkskinn, violettgrå tagellav,
knärot, spindelblomster, trådticka,
kötticka, granticka, ullticka,
vedticka,garnlav,skinnlav, lunglav,
stuplav, bårdlav, korallblylav.

1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Skogen i Svartsvedåsen är till största delen opåverkade av modernt
skogsbruk och har inte utsatts för sentida skogsbruksåtgärder i någon större
omfattning. Stora delar är endast påverkade av dimensionsavverkning. En
mindre gallring har relativt nyligt gjorts i nordöstra delen men många av
asparna lämnades då vilket höjer naturvärdet.
1.3 Områdets bevarandevärden
1.3.1 Biologiska bevarandevärden
Svartsvedåsens höga naturvärden är främst knutna till att skogen är gammal,
att den har bra skiktning och att det finns gott om död ved. Inslaget av
gamla lövträd, främst asp är påtagligt. I området finns goda förutsättningar
och livsbetingelser för många rödlistade arter.
Att den gamla granskogen har höga naturvärden indikeras av att arter som
lappticka, trådticka, rosenticka, kötticka, ullticka och rynkskinn förekommer
i området. Andra arter som skinnlav, lunglav, stuplav, bårdlav och
korallblylav visar på en långvarig förekomst av gamla grova lövträd.
Skogens skiktning, med träd av olika ålder och diameter, gör att en art som
violettgrå tagellav trivs i området.
Den döda veden utgörs främst av gran och förekommer i både stående och
liggande form och i olika nedbrytningsstadier. Lågakontinuiteten är god
vilket är en förutsättning för att arter som t ex stjärntagging ska förekomma i
området.
Sammanlagt har 6 rödlistade och 13 signalarter för höga naturvärden
observerats i Övre Svartsvedåsen.
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Det finns inga kända kulturhistoriska värden.
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden
Inga kända geovetenskapliga bevarandevärden finns i området.
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1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Området är av litet intresse för friluftslivet. Inga särskilda anläggningar är
därför planerade i området.
1.4 Källförteckning
Länsstyrelsens inventering av Svartsvedåsen 2005.
Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen 2005.
Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg,
2006.
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1996.
PLANDEL
2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Naturreservatet är indelat i två skötselområden, vilka utgår från den skötsel som
ska genomföras. Skötselområdena är:
1: Naturskog med fri utveckling
2: Friluftsliv
Skötselplanens skötselområde 1: Naturskog med fri utveckling, 30 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Utbredningen av naturskog och naturskogsartad skog är minst 25,6 ha
• Död ved förekommer med minst 20 m3/ha. Den döda veden representerar
olika nedbrytningsstadier och nybildas successivt
• Minst 6 arter typiska för äldre granskog med inslag av asp ( t.ex lappticka,
rosenticka, kötticka, rynkskinn, stjärntagging, violettgrå tagellav, lunglav,
stuplav, bårdlav, korallblylav, garnlav, skinnlav och knärot) ska
förekomma i skötselområdet.
Skötselåtgärder
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området.
Skötselplanens skötselområde 2:Friluftsliv
Bevarandemål:
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet
ska finnas i områdets sydvästra gräns (se skötselkartan sidan 6)
• Naturreservatets gräns ska vara tydligt markerad.
Skötselåtgärder
Naturreservatets gräns markeras i terrängen. Gränsmarkeringen ska
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underhållas. En informationstavla tas fram och sätts upp vid naturreservatets
gräns (se bifogad 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:
• Informationsskyltar
• Gränsmarkeringar
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e
år för:
• Typiska arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 24:e
år för:
• Utbredning av naturtyper
• Förekomst av död ved
Parametrar och mått framgår av preciseringarna av bevarandemålen för
respektive skötselområde.

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
PrioriSkötselåtgärd
När
Var
tering
Markering och
Initialt och därefter Runt reservatet
1
underhåll av gränser vid behov
Ta fram, sätta upp
Initialt och därefter Vid reservatets
1
och underhålla
vid behov
sydvästra gräns
informationstavla
Uppföljnig av
Vart 12:e år
Hela naturreservatet 2
typiska arter
Uppföljning av
Vart 24:e år
Hela naturreservatet 3
naturtyper
Uppföljning av död Vart 24:e år
Hela naturreservatet 3
ved

Finansiering
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
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5. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 10 år.
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Övre Svartsvedåsens naturreservat
Skötselkarta
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Informationstavla
Infoskylt

Bakgrundskarta: Ortofoto

Karta tillhörande skötselplan för Övre Svartsvedåsens
naturreservat. Gränsen är inmätt i fält.

Skala 1:10 000
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Gräns för naturreservatet
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Övre Svartsvedåsens naturreservat
Översiktskarta
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Övre Svartsvedåsens naturreservat
Beslutskarta

Beslutskarta för Övre Svartsvedåsens naturreservat
Gränsen är inmätt i fält
Centrumkoordinater X: 6879085 Y:1527627

Bakgrundskarta: Fastighetskartan
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Bilaga 4

Hudiksvall kommun
TBE
X07417
Övre Svartsvedåsens NR
Benny Hansson
Lantmäteriingenjör

Koordinatförteckning i system SWEREF 99 16 30
Punktnr N
E
Markering
967
6879289.22 140829.26 Rör i mark
968
6879373.44 140756.51 Rör i mark
969
6879416.00 140725.67 Rör i mark
9035
6879213.87 140905.39 Rör i mark
9036
6879454.59 140726.34 Rör i mark
9037
6880038.06 141643.25 Rör i mark
9038
6879926.32 141700.47 Rör i mark
9039
6879856.24 141685.80 Rör i mark
9040
6879787.47 141762.57 Rör i mark
9041
6879809.99 141795.68 Träpåle
9042
6879994.96 142073.78 Råsten
9043
6879434.87 141238.31 Råsten
9044
6879314.15 141056.43 Råsten
9045
6880014.06 142102.26 Träpåle
9401
6879419.95 140672.42 Träpåle
9402
6879769.27 141223.34 Träpåle
Framställd genom:
Nymätning
Koordinatkvalitet: Inre:25-500 mm, Yttre:25-500 mm
Mätmetod Satellitmätning NRTK-tjänst

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 026171000.

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).

