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Se sändlista

BILDANDE AV ANDERSVALLSSLÅTTENS
NATURRESERVAT
Beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det
område som avgränsats på karta enligt bilaga 1 och 2, med de gränser som
slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara
Andersvallsslåttens naturreservat.
För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Föreskrifter för naturreservatet,
samt karta i bilaga 3).
Slutligen fastställer länsstyrelsen med stöd av 3 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skötselplan enligt bilaga 4 för
naturreservatets långsiktiga vård. Förvaltare för naturreservatet ska vara
länsstyrelsen.
Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar sig till
var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas inom
naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder dock i
kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets författningssamling, och
dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken
omedelbart, även om de överklagas.
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Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Andersvallsslåttens naturreservat

NVR-id:

21-2014119

Kommun:

Bollnäs och Ljusdal

Lägesbeskrivning:

20 km VNV om Arbrå. Se bifogad
översiktskarta (bilaga 2)
E: 556356 N: 6825433

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM):
Gräns:

Se bifogad beslutskarta (bilaga 1), gränsen är
markerad med den svartstreckade linjen.

Fastigheter:

Se bilaga 5

Markägare:

Privata samt bolag och staten

Areal (från VIC Natur):

Förvaltare:

Total areal 196 ha
Landareal 183 ha
Produktiv skogsmark 95 ha
Därav naturskog* ca 55 ha
*Areal från länsstyrelsens basinventering av Natura 2000 områden
Andersvallsslåtten SE0630234, samt en del av
Andersvallsmyran SE0630233
Länsstyrelsen

Friluftsliv:

Området är av stort intresse för friluftslivet.

Natura 2000-område:

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att
vårda, bevara och återställa den värdefulla natur- och kulturmiljön i området
samt att tillgodose friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna
slåttermyr och fuktäng, öppna hydrologiskt intakta våtmarker och sumpskogar,
samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa
livsmiljöer i den boreala regionen ska ha gynnsamt tillstånd*. Strukturer och
företeelser som hävdade våtmarker, översvämmade mader, död ved och gamla
träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Våtmarkerna ska
utgöra goda livsmiljöer för våtmarksfåglar och de skyddsvärda arterna
*

=Gynnsamt tillstånd (på objektsnivå) är jämförbart med begreppet gynnsam
bevarandestatus. Vad som menas med gynnsam bevarandestatus definieras i 16 §
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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sångsvan**, smålom** och grönbena** ska ha gynnsamt tillstånd*. Det ska finnas
möjlighet för besökare att uppleva naturen i området.
Syftet ska nås genom att:
•
•
•
•
•
•

Inget skogsbruk bedrivs i området.
Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras.
De två fuktängarna i norra delen av området sköts med slåtter
Myrslåtter bedrivs på delar av våtmarkerna i naturreservatet
Skogen i naturreservatet tillåts att utvecklas fritt genom naturliga processer
Friluftsliv underlättas genom att friluftsanläggningar anläggs och underhålls

Skäl för beslutet
De främsta naturvärdena i området och de som ligger till grund för bildandet av
naturreservatet är värdena knutna till ett stort hydrologiskt opåverkat
våtmarksområde som är präglat av myrslåtter, en rik våtmarksfågelfauna samt
gammal natursumpskog.
Området är ett stort hydrologiskt intakt kärrkomplex och en av Hälsinglands
största slåttermyrar. Våtmarkerna i området hyser stora naturvärden knutna till
myrslåttern. I dagsläget hävdas två mindre fuktängar i området genom slåtter.
Floran på ängen med längst sentida hävd är mycket rik med bland annat
gökblomster, slåtterblomma, ormrot, kärrviol och ängsnycklar.
Längs med Prästvallsån, som meandrar genom området, finns strandängar som
översvämmas årligen (mader). Vid sidan av maderna tar sedan stora öppna
kärrytor bevuxna med flaskstarr och andra högvuxna starrarter vid. Tack vare
de stora öppna våtmarksytorna finns här en rik häckfågelfauna med
våtmarksfåglar som exempelvis enkelbeckasin, grönbena och sångsvan.
Runt om de öppna våtmarkerna växer barrdominerad sumpskog med höga
naturvärden. Skogen är gammal och flerskiktad och tillgången på död ved är
god. På några platser finns silverfärgade talltorrakor i riklig mängd. Bitvis är
inslaget av äldre löv i form av främst björk påtagligt.
Naturreservatet omfattar natur som ingår i det europeiska nätverket Natura
2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. Habitaten taiga (9010),
skogsbevuxen myr (91D0), öppna mossar, fattiga och kärr (7140), svämlövskog
Arter upptagna i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter, det s.k. art- och habitatdirektivet, eller i rådets
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, det s.k.
fågeldirektivet.
∗∗
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(91E0), Lövsumpskog (9080), fuktängar (6410), mindre vattendrag (3260) och
myrsjöar (3160) vilka är upptagna i art- och habitatdirektivet ska ha gynnsam
bevarandestatus liksom följande arter vilka är upptagna i fågeldirektivet;
sångsvan, smålom, orre och grönbena.

Föreskrifter för naturreservatet
Föreskrifterna under A och C nedan utgör inte hinder för förvaltaren av
naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder
som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av
föreskrifterna B1-B7 nedan och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte
heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd
uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra
naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.

A.

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten
att använda mark- och vattenområden

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att
1.

avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller
vindfälle,

2.

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

3.

anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,

4.

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

5.

utan Länsstyrelsens tillstånd utföra ekologisk återställning av
Prästvallsån,

6.

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,

7.

bedriva mineralutvinning,

8.

använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk,
gödselmedel eller växtnäringsämnen,
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9.

framföra motordrivet fordon,

10.

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

11.

plantera in eller sätta ut växt- eller djurart,

12.

upplåta mark till annan än den som har Länsstyrelsens tillstånd för
organiserade tävlingar eller andra större eller återkommande
arrangemang, se föreskrift C9,

13.

upplåta mark för militära övningar,

Föreskriften 1 ovan utgör inte hinder för röjning av befintliga siktgator som
behövs för den jakt som är tillåten i reservatet. Föreskriften 1 utgör inte heller
hinder för att ta bort igenväxningsvegetation så som vass i Flurtjärnen.
Föreskriften 2 ovan utgör inte hinder för uppförandet av två nya jakttorn längs
den gamla kraftledningsgatan på fastigheten Offerberg 40:8, se
föreskriftskarta, bilaga 3. Längs kraftledningsgatan finns sedan tidigare två
befintliga torn.
Föreskriften 9 ovan utgör inte hinder för älgdragare eller liknande som behövs
för uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i
naturreservatet. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och
vegetation minimeras. Föreskriften 9 utgör inte heller hinder för
virkestransport på drivningsväg på fastigheten Änga 10:8, se
föreskriftskarta, bilaga 3.

Föreskriften 10 ovan utgör inte hinder för skoterklubb att markera den
befintliga skoterled som går genom området eller att sätta upp skyltar med
upplysningar om leden. Se föreskriftskarta, bilaga 3 för skoterledens
sträckning. Föreskriften 10 utgör inte heller hinder för innehavare av särskild
rätt i samband med den jakt och det fiske som är tillåtet i naturreservatet.
B.

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas ägare och innehavare
av särskild rätt till fastighet att tåla följande intrång.
1.

Utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.

2.

Uppsättning och underhåll av informationstavlor.
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3.

Anläggning och underhåll av anläggningar som exempelvis
parkeringsplats, lador och utsiktsplattform i naturreservatet.

4.

Anläggning och underhåll av stigar i naturreservatet.

5.

Genomförande av naturvårdsinriktade restaureringsåtgärder av
engångskaraktär så som avverkning av träd och röjning av vedartad
igenväxningsvegetation i föreskriftsområde 1, enligt föreskiftskarta,
bilaga 3.

6.

Genomförande av återkommande skötselåtgärder som slåtter och röjning
av igenväxningsvegetation i föreskriftsområde 1, enligt föreskiftskarta,
bilaga 3.

7.

Undersökning och dokumentation av växt- och djurliv, andra
naturförhållanden och friluftsliv.

C.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och
vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom
naturreservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att
1.

framföra motordrivet fordon,

2.

ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,

3.

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,

4.

skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,

5.

klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,

6.

medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,

7.

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

8.

skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten
eller därmed jämförligt,

9.

utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
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använda området för militära övningar

Föreskriften 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på
fruset och väl snötäckt underlag.
Föreskriften 4 ovan gäller med undantag för plockning för eget behov av
sådana bär, matsvampar och växter som inte är rödlistade.
Föreskrifterna 1, 5, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild
rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.
Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för tillåtet fiske.
Föreskrifterna 1,7 och 9 ovan utgör inte hinder för genomförandet av den årliga
skidtävlingen ”Hälsingeleden på skidor”. Tillåtna spårdragningar visas på
föreskriftskarta, bilaga 3.

Andra bestämmelser som gäller för området
Hela naturreservatet är även Natura 2000-område (SE0630234,
Andersvallsslåtten, samt en del av SE063033, Andersvallsmyran). För
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
Natura 2000-områdena krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken. För
Natura 2000-områdena finns upprättade bevarandeplaner med länsstyrelsens
diarienummer 511-7942-05, 00-001-064 samt 511-7940-05, 00-001-064.
Även om en verksamhet eller åtgärd inte är förbjuden enligt naturreservatets
föreskrifter kan exempelvis anmälan/ tillstånd till vattenverksamhet eller
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas.

Ärendets beredning
Områdets höga naturvärden har varit kända under lång tid. I
våtmarksinventeringen fick området högsta naturvärdesklass och togs sedan
med i myrskyddsplanen för Sverige. 2005 utsågs området till Natura 2000område. 2006 lämnades en avverkningsanmälan in på fastigheten Änga 10:8.
Länsstyrelsen valde då att värdera denna fastighet och lösa in den vilket skedde
under 2006. Den 19 maj 2008 hölls ett informationsmöte med berörda
markägare i Arbrå där Länsstyrelsen berättade om planerna på att bilda
naturreservat av Andersvallsslåtten. Under sommaren 2008 värderade
konsultfirman NAI Svefa fastigheterna i naturreservatet och därefter började
konsultfirman Torkel Öste AB förhandla om ersättning med de berörda
markägarna.
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Förbudet mot att avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött
träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras
inom berörda fastigheter. Överenskommelse om ersättning enligt 34 §
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap.
miljöbalken har därför träffats med berörda sakägare.
Markåtkomsten för området har lösts genom att Naturvårdsverket har köpt
vissa fastigheter samt träffat överenskommelse om intrångsersättning för andra.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, har Länsstyrelsen gjort bedömningen att
föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivningen.
Beslut och skötselplan skickades på remiss till sakägare, myndigheter och andra
berörda den 18 juni 2015. Följande synpunkter inkom:
•

•
•
•
•

•

•

Ljusdals kommun ser positivt på förslaget till bildandet av
Andersvallsslåttens naturreservat. Det strider inte mot översiktsplan,
markanvändningsplaner eller andra kommunala intressen.
Bollnäs kommun tillstyrker bildandet av naturreservatet
Naturvårdsverket tillstyrker bildandet av naturreservatet
Sveriges Geologiska Undersökning har inga synpunkter på
reservatsbildningen.
Skogsstyrelsen är positiv till reservatsförslaget och till att länsstyrelsen
har för avsikt att underlätta för friluftslivet i området. Eftersom området
är så unikt för länet anser Skogsstyrelsen att det skulle vara positivt om
ytterligare satsningar kunde göras, t.ex. ytterligare parkeringsplats och
tillgänglighetsanpassning för att underlätta för barnvagnar, rullstolar
mm. Länsstyrelsen har beaktat synpunkterna, men har i dagsläget andra
skyddade områden som prioriteras högre ur tillgänglighetssynpunkt.
Undersviks västra jaktlag vill bygga två nya jakttorn längs
kraftledningsgatan på fastigheten Offerberg 40:8 och önskar därför
undantag för detta från föreskrift A2 (uppföra byggnad). Länsstyrelsen
har lagt in detta som ett undantag efter A-föreskrifterna.
Rhens BK som årligen arrangerar skidloppet ”Hälsingeleden på skidor”
mellan Harsa och Bollnäs och vars spår går genom Andersvallsslåtten
har kommit med synpunkter på förslaget. Man vill kunna arrangera
tävlingen utan att varje år behöva söka tillstånd för den och önskar
därför undantag från nödvändiga föreskrifter för detta. Man har skickat
in en karta med vilka spårsträckningar som kan vara aktuella.
Länsstyrelsen kan konstatera att tävlingen har genomförts under många
år utan att några skador på marken hittills har uppkommit och har lagt
in undantag från C-föreskrifterna 1,7 och 9 för tävlingen.
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Länsstyrelsens motivering av beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a.
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska
mångfalden bevaras.
Enligt 7 kap. 4 § första stycket miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett markeller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet.
Enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, följer att det i beslutet ska anges de
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för
att uppnå syftet med naturreservatet. Enligt paragrafens tredje stycke får
länsstyrelsen meddela beslut om nya inskränkningar eller nya skäl för
naturreservat om det behövs för att uppnå syftet med skyddet.
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 § första stycket miljöbalken jämfört med 22 § första meningen
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 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.

Beskrivning av området
Andersvallsslåttens naturreservat består av ett stort hydrologiskt opåverkat
våtmarksområde beläget på gränsen mellan Bollnäs och Ljusdals kommun.
Våtmarken utgörs av en blandning av blöta högstarrkärr, sumpskogar och
frodiga strandkärr. Mitt i våtmarken rinner Prästvallsån söderut ned till sjön
Flurtjärnen och ån byter därefter namn till Andån.
Andersvallsslåtten har tidigare varit en viktig slåttermyr där man bärgat myrhö
till vinterfoder för kreatur. För regionen var Andersvallsslåtten en ovanligt stor
och betydelsefull slåttermyr och spår av myrslåttern i form av gamla
slåtterlador finns på flera ställen i området. Det finns en storskifteskarta från
1772 över myrslåttarna längs Prästvallsån och gränserna för de olika skiftena är
i stort sett desamma i dagens fastighetsindelning. Slåttern pågick fram till
mitten av 1900-talet förutom på ett par mindre ytor i norra delen av området där
den pågick in på 1960-talet. Området har alltså förutom sina biologiska värden
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även betydande kulturhistoriska sådana vilket gör det till ett värdefullt
biologiskt kulturarv∗∗∗.
1993 restaurerades en av de två ytorna där slåttern pågick som längst och ängen
har sedan dess slagits årligen. Floran på ängen är mycket rik med många
slåttergynnade arter, bland annat gökblomster, slåtterblomma, ormrot, kärrviol
och ängsnycklar. I närheten av denna äng finns en liknande som fortfarande
hyser hävdgynnad flora och som har restaurerats inom LIFE-projektet ”Foder
och fägring” under 2013 och 2014. Delar av ängarna översilas av källor. Här
växer exempelvis gullpudra, bäckbräsma, kärrkammossa och
korvskorpionmossa.
Längs med Prästvallsån som meandrar genom området finns mader med
högvuxna gräs, styltstarr och viden. Maderna översvämmas årligen vilket gör
att de förblir öppna och att trädvegetation inte etableras här. Utanför maderna
tar sedan stora öppna kärrytor bevuxna med flaskstarr och andra högvuxna
starrarter vid. Tack var att stora delar av våtmarken är öppen finns här en rik
häckfågelfauna med våtmarksfåglar som exempelvis enkelbeckasin, grönbena,
gluttsnäppa och sångsvan. Ån bidrar också till att höja luftfuktigheten i
sumpskogen vilket gynnar bland annat flera arter mossor och lavar. I ån
förekommer öring.
Runt om de öppna våtmarkerna domineras området av gammal sumpskog med
höga naturvärden. Skogen är gammal och flerskiktad och ofta hänglavsrik.
Tillgången på död ved är god och på några platser finns silverfärgade
talltorrakor i riklig mängd. Tall och gran dominerar växelvis och inslaget av
löv, främst i form av björk, är ofta påtagligt. Bitvis är det också relativt gott om
sälg. På dessa hittar man ofta de rödlistade- och signalarterna lunglav och
skrovellav.
Naturreservatet har även friluftslivsvärden. Sommartid är fuktängen i norra
delen med dess blomsterprakt ett mycket fint och unikt besöksmål. Vintertid
kommer bland annat skoterburna besökare hit eftersom att det går en skoterled
genom området.
= Ett biologiskt kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått,
utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga
fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.
(Riksantikvarieämbetets definition)

∗∗∗
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Naturreservatet har utsetts till Natura 2000-område enligt art- och
habitatdirektivet samt fågeldirektivet (Andersvallsslåtten SE0630234, samt del
av Andersvallsmyran SE0630233).
Andersvallsslåtten är upptagen i länets naturvårdsprogram. Där benämns den
som en av Hälsinglands största och mest opåverkade slåttermyrar med höga
botaniska värden och värdefullt fågelliv.
Andersvallsslåtten ingår i ett riksintresseområde för naturvård som heter
Andersvallssmyran-Andersvallsslåtten och som sträcker sig upp mot byarna
Hästberg och Prästvallen.
Området är också ett samrådsområde.
Området har högsta naturvärdesklass i våtmarksinventeringen, klass 1.
Våtmarksområdet är också upptaget i den nationella myrskyddsplanen.

Området ligger inom trakten Gebbarnområdet-Andersvallsmyran som i
”Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är en
utpekad värdetrakt för tall-, gran-, eller barrblandskogar på fuktig mark.
Bedömning
Området behöver skyddas för att tillgodose behovet av långsiktigt skydd av
värdefulla våtmarksmiljöer och av orörda skogsområden med dess djur och
växter. Skyddet bidrar därmed till att uppfylla miljömålen ” Myllrande
våtmarker, ”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt och djurliv”. Området 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).
Enligt kommunernas översiktsplaner (Bollnäs 1990-10-29, Ljusdal 2010-09-20)
ingår naturreservatet till stor del i riksintresse för naturvård (Ljusdal) och en
mindre del (Bollnäs) ingår i område för skogsbruk. Länsstyrelsen bedömer
därför att bildandet av naturreservatet överensstämmer med intentionerna i
Ljusdals kommuns översiktsplan. Vad gäller Bollnäs kommun så har
kommunen pekat ut de områden med höga naturvärden som var kända då
översiktsplanen antogs. Vid detta tillfälle var inte de höga naturvärdena i detta
område tillräckligt kända. Om områdets naturvärden hade varit mer kända hade
området sannolikt varit utpekat som område för naturvård i översiktsplanen, i
likhet med många andra områden av samma karaktär. Länsstyrelsen gör därför
bedömningen att naturreservatet inte motverkar intentionerna i översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för
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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 föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att
syftet med naturreservatet ska tillgodoses. Länsstyrelsen menar att den
avgränsning av naturreservatet och de inskränkningar som gjorts i rätten att
använda mark- och vattenområden är nödvändiga, och att de inte går längre än
vad som krävs för att uppnå syftet med naturreservatet. Länsstyrelsen har
beaktat proportionalitetsprincipen.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden
och för allmänheten är så stora att de överväger de negativa effekterna som kan
uppstå för allmänheten och för berörda fastighets- och sakägare.

Upplysningar
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken medge
dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är
förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken).
Enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken gäller att beslut om dispens får
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning
på naturreservatet eller på något annat område.
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingår att tillse
att reservatsföreskrifterna följs.
Av 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken följer bland annat att det kan medföra
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot föreskrift som meddelats för ett
naturreservat.
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.
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.
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Se sändlista

SKÖTSELPLAN FÖR ANDERSVALLSSLÅTTENS
NATURRESERVAT
BESKRIVNINGSDEL
I skötselplanen anges målen med naturreservatet och de ska ligga till grund för
dess vård och skötsel. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg
enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

1. Beskrivning av bevarandevärdena
1.1 Administrativa data
Objektnamn
NVR-id
Län
Kommun
Arealer (från VIC Natur):

Andersvallsslåttens naturreservat
21-2014119
Gävleborg
Bollnäs och Ljusdal
Total areal 196
Därav landareal 183 ha
Produktiv skogsmark 95 ha
Naturskog* 55 ha
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering

Naturtyper enligt Natura 2000:
Lövsumpskog, 9080: 1,7 ha
Taiga, 9010: 13,8 ha
Svämlövskog, 91E0: 2,2 ha
Skogsbevuxen myr, 91D0: 34,0 ha
Fuktängar, 6410: 0,8 ha
Mindre vattendrag, 3260: 0,5 ha
Myrsjöar, 3160: 12,7 ha
Öppna mossar och kärr, 7140: 63,1 ha
Prioriterade bevarandevärden:
Markslag

Våtmark och skog

Naturtyper

Kärrkomplex, slåttermyr, fuktäng,
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sumpskog
Strukturer

hävdad myr och fuktäng, översvämmad
mad, död ved, gamla träd

Växt- och djursamhällen

hävdgynnad våtmarksflora,
myrfågelfauna

Arter
Rödlistestatus enligt 2015 års rödlista

Kärlväxter
Gökblomster- Lychnis flos-cuculi
Slåtterblomma- Parnassia palustris
Ormrot- Bistorta vivipara
Kärrviol- Viola palustris
Ängsnycklar- Dactylorhiza incarnata
Jungfru Marie nycklar- Dactylorhiza
maculata
Gullpudra- Chrysosplenium alternifolium
Bäckbräsma- Cardamine amara
Källört- Montia fontana
Tjärblomster- Silene viscaria
Sumpmåra- Galium uliginosum
Lavar:
Skrovellav- Lobaria scrobiculata, NT
Lunglav- Lobaria pulmonaria, NT
Garnlav – Alectoria sarmentosa NT
Mossor:
Kärrkammossa- Helodium blandowii
Korvskorpionmossa- Scorpidium
scorpioides
Piprensarmossa- Paludella squarrosa
Fåglar:
Sångsvan- Cygnus cygnus
Smålom- Gavia stellata, NT
Grönbena- Tringa glareola
Orre- Tetrao tetrix tetrix

Friluftsliv
Bebyggelse och anläggningar

Upplevelse, orörd natur, botanik,
kulturhistoria, fågelliv
En timmerlada i gott skick samt flera
rasade gamla timmerlador. En mindre
bro. En skoterled går igenom området.
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1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Byarna runt Andersvallsslåtten härstammar från 1600-talet. Våtmarkerna i
området har haft stor betydelse i och med att man slog gräs och starr till
vinterfoder för kreaturen där. Under 1800-talet ökade befolkningen i byarna
vilket innebar att antalet djur som behövde vinterfoder också ökade. Under
denna period var myrslåttern en förutsättning för att kunna hålla de kreatur som
krävdes över vintrarna. Under 1900-talet minskade myrslåtterns betydelse och
de flesta slåtterytor slutade slås under början av 1950-talet. 1993 återupptog
Järvsö hembygdsförening lieslåttern på en yta i norra delen av naturreservatet.
Den produktiva skogen i området är tydligt påverkad av äldre skogsbruk och
vissa delar i områdets utkanter har även brukats i senare tid. Några av dessa
bestånd är också dikade.
Flurtjärnen i södra delen av naturreservatet har använts för timmerförvaring
under den tid man hade ett sågverk i byn Fluren.

1.3 Områdets bevarandevärden
1.3.1 Biologiska bevarandevärden
Andersvallsslåtten är ett stort hydrologiskt intakt kärrkomplex som består av en
blandning av blöta högstarrkärr, sumpskogar och frodiga strandkärr. Genom
området rinner den meandrande Prästvallsån till Flurtjärnen och bredvid ån
finns mader som översvämmas årligen. Utanför dessa tar sedan stora öppna
kärrytor beväxta med flaskstarr och andra högvuxna starrarter vid. Tack var de
stora öppna våtmarksytorna finns här en rik häckfågelfauna med våtmarksfåglar
som exempelvis enkelbeckasin, grönbena och sångsvan.
Andersvallsslåtten är en av Hälsinglands största och mest opåverkade
slåttermyrar och våtmarkerna i området hyser stora naturvärden knutna till
myrslåttern. I dagsläget hävdas två mindre fuktängar i området. Floran på
ängen med längst sentida hävd är mycket rik med bland annat gökblomster,
slåtterblomma, ormrot, kärrviol och ängsnycklar. Delar av båda dessa ängar
översilas av källor. Här växer exempelvis gullpudra, bäckbräsma,
kärrkammossa och korvskorpionmossa.
Runt om de öppna våtmarkerna växer barrdominerad sumpskog med höga
naturvärden. Skogen är gammal och flerskiktad och tillgången på död ved är
god, på några platser finns silverfärgade talltorrakor i riklig mängd. Bitvis är
inslaget av äldre lövträd i form av främst björk påtagligt.
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1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Området har stora kulturhistoriska värden som är knutna till de många spår
efter myrslåtter som fortfarande finns kvar. Längs med större delen av
Prästvallsån är vegetationen påverkad av myrslåtter. På stora delar har den
tidigare hävdade marken vuxit igen, men i de norra delarna finns det
fortfarande öppna ytor kvar. Inom området finns rester av timmerlador kvar,
varav en är restaurerad och en eventuellt är möjlig att restaurera. Övriga spår av
myrslåttern är hässjestörar som fortfarande står kvar här och där.
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden
Inga kända geovetenskapliga bevarandevärden finns i området. Prästvallsån
meandrar bitvis genom våtmarken.
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Området är av stort intresse för friluftslivet. På sommarhalvåret är fuktängen
med dess blomsterprakt ett mycket vackert och unikt besöksmål och på sikt
kommer även den södra fuktängen att vara väl värd ett besök för den botaniskt
intresserade besökaren. Det rika fågellivet i området bjuder också på fina
naturupplevelser. Om och när myrslåtten i skötselområde 3 återupptas blir det
unikt för länet med en så stor myrslåtter. Denna torde då bli mycket intressant
att besöka för såväl sina biologiska värden som sina kulturhistoriska.
Vintertid lämpar sig området väl för en skidtur eller en skotertur när de på
somrarna så tunga och blöta våtmarkerna är frusna och snötäckta. En befintlig
skoterled går genom området.
I Flurtjärnen kan man fiska såväl sommar som vinter.
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PLANDEL
2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Naturreservatet är indelat i 5 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som
ska genomföras. Skötselområdena är:
1: Skog, våtmarker och vattenområden med fri utveckling, 166 ha
2: Källpåverkade fuktängar med årlig slåtter, 0,8 ha
3: Våtmarker kring Prästvallsån som restaureras och sköts med återkommande
myrslåtter, 27 ha
4. Igenväxande, tidigare slåttermarker för eventuell restaurering och
återkommande slåtter, 2 ha
5: Information, friluftsliv och byggnader

Skötselplanens skötselområde 1: Skog, våtmarker och vattenområden med fri
utveckling, 166 ha
Skötselområdet utgör huvuddelen av naturreservatets yta och är ett komplex av
sumpskogar, skogbeväxta myrar, öppna våtmarker, vattenområden samt skog
på fast mark i utkanterna av området.
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Målbild
Området utvecklas fritt genom naturlig dynamik och naturliga processer.
Skogarna blir gradvis alltmer naturskogsartade genom att mängden död ved,
gamla träd etc. ökar. Arealerna av de olika naturtyperna förändras mycket lite
och enbart som en följd av naturliga processer.
Skötselåtgärder
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området.
Skötselplanens skötselområde 2: Källpåverkade fuktängar med årlig slåtter,
0,8 ha
Området består av de två källpåverkade fuktängarna i områdets norra del. Den
norra av de två ytorna restaurerades 1993 och har sedan dess skötts med
lieslåtter. Den södra ytan restaurerades under 2013-2014. Det finns ytterligare
ytor mot utkanterna av ängarna som ännu inte är restaurerade.
Målbild
Ängarna är välhävdade och har en hävdgynnad flora med en god förekomst av
typiska arter som t.ex. ormrot, ängsnycklar och gökblomster. Vedartad
igenväxningsvegetation förekommer inte.
Skötselåtgärder:
Årlig slåtter med skärande redskap som lie eller slåtterbalk. Eventuell vedartad
igenväxningsvegetation röjs bort. Slaget hö och övrigt bortröjt material
transporteras bort från ytorna.
Ytor som fortfarande är igenväxta restaureras genom att vedvegetationen röjs
och transporteras bort. Därefter årlig slåtter enligt ovan.

Skötselplanens skötselområde 3: Våtmarker kring Prästvallsån som
restaureras och sköts med återkommande myrslåtter, 27 ha
Skötselområdet består dels av själva madområdet närmast Prästvallsån och dels
av de angränsande öppna starrbeväxta våtmarksytor som finns på båda sidor om
madområdet. Vegetationen på madområdet utgörs idag av högvuxna gräs,
styltstarr och viden. Inom skötselområdet finns en del mindre ytor med
sumpskog och glest trädbevuxna myrpartier.
Skötselområdet delas in i två delområden enligt följande:
3a: Madområdet
3b: Omgivande öppna våtmarker
Madområdet som översvämmas årligen är mer näringsrikt än de omgivande
våtmarkerna och de viktigaste slåtterytorna på myren låg därför här.
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På madområdet bedrev man slåtter årligen. Det är högst sannolikt att slåtter
också bedrivits på de omgivande våtmarkerna, men med glesare intervall,
kanske vartannat år eller kanske två år av tre.

Målbild
Madområdet och de omgivna öppna våtmarkerna blir gradvis alltmer fria från
igenväxningsvegetation som t.ex. björk och vide och uppvisar utifrån sina
förutsättningar en hävdgynnad våtmarksflora. Trädbeväxta partier inom
skötselområdet är intakta och blir med tiden alltmer naturskogsartade.
Skötselåtgärder:
Vedvegetationen, som framförallt utgörs av vide och björk röjs succesivt bort.
Det bortröjda materialet fraktas bort från området. Våtmarkerna hålls sedan
öppna med återkommande slåtter med skärande redskap. På madområdet är det
önskvärt med årlig slåtter medan omgivande våtmarker slås med glesare
intervall. Slaget hö transporteras bort ifrån området. Skötsel av madområdet
(3a) prioriteras före skötsel av omgivande våtmarker (3b).
Skötselplanens skötselområde 4: Igenväxande, tidigare slåttermarker för
eventuell restaurering och återkommande slåtter, 2 ha
Skötselområdet består av två ytor nära Prästvallsån i norra delen av området
samt en yta kring ån i södra delen av området. Ytorna håller på att växa igen,
men fortfarande finns öppna gläntor kvar. Det finns inga uppgifter om att floran
på dessa ytor är särskilt intressant i dagsläget.
Målbild
Om restaurering sker ska ytorna därefter vara välhävdade och fria från
igenväxningsvegetation. På sikt blir floran successivt mer hävdgynnad.
Skötselområdet kan då framöver ingå i skötselområde 2 i stället.
Om ingen restaurering sker får igenväxningen fortsätta och ytorna blir på sikt
skogbeväxta. Skötselområdet kommer då på sikt kunna ingå i skötselområde 1.

Skötselåtgärder:
Om restaurering ska ske så röjs vedvegetationen bort och det bortröjda
materialet transporteras bort från området. Ytorna hålls sedan öppna med
återkommande slåtter med skärande redskap. Slaget hö transporteras bort ifrån
området.
Om ytorna inte restaureras behövs inga skötselåtgärder.

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

SKÖTSELPLAN

2015-11-04

8 (12)

Dnr 511-4729-11

Skötselplanens skötselområde 5: Information, friluftsliv och byggnader
Naturreservatet är inte så lättillgängligt då det dels ligger lite avlägset ute i
skogen långt ifrån tätorter samt att marken i området till stor del består av blöt
myrmark. Men den välhävdade fuktängen i norra delen med sin blomsterprakt
är ett mycket fint besöksmål på försommaren och på sikt kommer även den
södra fuktängen att vara väl värd ett besök för den botaniskt intresserade
besökaren. Det rika fågellivet i området bjuder också på fina naturupplevelser.
Om och när myrslåttern i skötselområde 3 återupptas blir det unikt för länet
med en så stor myrslåtter. Denna borde då bli mycket intressant att besöka för
såväl sina biologiska värden som för sina kulturhistoriska.
Vid den norra fuktängen finns en timmerlada i gott skick och vid den södra
fuktängen finns en gammal halvrasad lada. Det går en liten stig från den lilla
vägen i norra delen av reservatet till den norra fuktängen och det finns en liten
bro över en bäck där. En befintlig skoterled går genom området.

Målbild
• Naturreservatets gräns ska vara tydligt markerade.
• Naturreservatet är skyltat från allmän väg.
• Minst en informationstavla med information om naturreservatets
biologiska och kulturhistoriska värden finns på lämpligt ställe.
• En väl underhållen parkeringsplats ska finnas.
• En markerad och väl underhållen stig ska gå från parkeringen till den
norra fuktängen.
• Minst en slåtterlada i gott skick finns.
Skötselåtgärder:
• Områdets gräns markeras.
• Informationstavla/tavlor sätts upp på föreslagna eller alternativa platser.
• Parkeringsplatsen anläggs och underhålls och vägvisning ordnas.
• Stigen anläggs och underhålls. Bron som finns underhålls.
• Eventuellt kan också en stig till myrslåtten (skötselområde 3)
anläggas. En utsiktsplattform vid myrkanten som gör att man får
utsikt över myren och dess fågelliv skulle förhöja natur- och
kulturupplevelsen mycket.
• Ladan vid den norra fuktängen underhålls. Det är också önskvärt att
ladan vid den södra fuktängen restaureras.
3. Uppföljning
Mer information om Länsstyrelsens uppföljning finns i ”Uppföljning av
skyddade områden i Gävleborgs län - policy och översiktlig plan, 2012”.
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3.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Länsstyrelsens personal eller andra av länsstyrelsen anlitade entreprenörer
ansvarar för dokumentation och rapportering 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 vart 6:e
år för:
• Gränsmarkeringar
• Informationsskylt
• Stig
• Parkeringsplats
• Lada
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e
år för:
• Utbredning av naturtyper (areal)
• Förekomst och täckningsgrad av typiska arter på hävdade ytor
• Förekomst och täckningsgrad av igenväxningsvegetation på hävdade
ytor
Uppföljning av areal görs inom Gävleborgs läns samlade uppföljning av
skyddade områden, enligt fastställd policy och översiktlig plan. För att följa
upp bevarandemålen används målindikatorer. De målindikatorer som används
vid uppföljningen anges i separat uppföljningsplan för området. Planering och
data kring uppföljningen läggs in och finns sedan tillgängligt i
VicNatur/SkötselDos.

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Markering och
underhåll av
naturreservatets
gräns
Informationsskylt/ar
och
vägvisningsskylt
sätts upp och
underhålls

När
Initialt och efter
behov

Var
Naturreservatets
gräns

Prioritet
1

Finansiering
Skötselanslaget

Initialt och efter
behov

Vid entré och ev.
på fler ställen

1

Skötselanslaget
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Röjning och
markering av stig
Anläggning och
underhåll av
parkeringsplats
Underhåll av
befintlig lada
Restaurering och
underhåll av rasad
lada
Slåtter
Restaurering av
igenväxta ytor
Restaurering av
madområdetröjning och
bortförsling av
vedvegetation
Slåtter av
madområdet
Restaurering av
våtmark- röjning
och bortförsling av
vedvegetation
Slåtter av våtmark
Restaurering av
igenväxande
tidigare
slåttermarkerröjning och
bortförsling av
vedvegetation
Slåtter av
restaurerade
slåttermarker

Initialt och efter
behov
Initialt och efter
behov
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Se karta sidan 11

2

Skötselanslaget

Se karta sidan 11

2

Skötselanslaget

Vid behov

Se karta sidan 11

2

Skötselanslaget

Initialt och efter
behov

Se karta sidan 11

3

Skötselanslaget

Årligen
Initialt

Skötselområde 2
Skötselområde 2

1
1

Skötselanslaget
Skötselanslaget

Initialt och efter
behov

Skötselområde 3a

2

Skötselanslaget

Årligen eller efter
behov
Initialt och efter
behov

Skötselområde 3a

2

Skötselanslaget

Skötselområde 3b

3

Skötselanslaget

Vart annat år eller
efter behov
Initialt och efter
behov

Skötselområde 3b

3

Skötselanslaget

Skötselområde 4

4

Skötselanslaget

Årligen eller efter
behov

Skötselområde 4

4

Skötselanslaget

5. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare, men bör löpande ses över och revideras vid
behov. Om inte tidigare kan det vara lämpligt att revidera skötselplanen om ca
15 år.
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Andersvallsslåttens naturreservat
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Karta tillhörande skötselplan för Andersvallsslåttens
naturreservat
Gränsen är ej inmätt i fält
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM) N: 6825433 E: 556356
Gräns för naturreservatet
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