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BESLUT  

2010-12-02 Dnr 511-13483-09                

 

 84-210 

Naturvårdsenheten 
 

Se sändlista 

 

BESLUT OM NATURRESERVATET BLECKBERGENS 
URSKOG  

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 
(1998:808) om ändring av beslut om och föreskrifter för Naturreservatet 
Bleckbergens urskog (beslut 1981-07-01, dnr 11.111-332-78 samt 21FS 
1981:32).  
 
Naturreservatet Bleckbergens urskog bildades 1981. Det ursprungliga beslutet 
är nu i behov av kompletteringar och förtydliganden. Ändringarna är i 
huvudsak av redaktionell karaktär med hänvisningar till nu gällande 
lagstiftning. Följande föreskrifter innebär en skärpning jämfört med det gamla 
beslutet: A3-10, B3-4, C5-7 och C9. Två föreskrifter från det gamla beslutet är 
borttagna: förbudet mot att tälta, samt förbudet mot bär-, matsvamp- och 
blomplockning för eget behov. Flera föreskrifter har förtydligats och gjorts mer 
utförliga. 
 
I och med att detta beslut vinner laga kraft kommer tidigare beslut, föreskrifter 
samt skötselplanen gällande Naturreservatet Bleckbergens urskog från 1981-
07-01 (dnr 11.111-332-78, 84-210) att upphöra att gälla och ersättas med nytt 
beslut och nya föreskrifter med följande lydelse: 
 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) och med de gränser som är 
utmärkta i fält som naturreservat.  
 
För att säkerställa syftet med naturreservatet i dess nya utformning förordnar 
Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252) fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 
 
Naturreservatets namn ska även fortsättningsvis vara Naturreservatet 
Bleckbergens urskog. 
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Naturreservatet Bleckbergens urskog  

NVR-id: 21-2000293 

Kommun: Hudiksvall 

Karta: Ekonomisk karta 15G:5j 

Lägesbeskrivning: 15 km väster om Enångers kyrka. Se bifogad 
översiktskarta (bilaga 2). 
 

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): X: 6827845 Y: 1548944 

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

Fastigheter och markägare: Enångers prästgård 2:1 – Prästlönetillgångarna 
i Uppsala Stift. 
 

Areal (från VIC Natur): Total areal 4,3 ha  
Därav landareal 4,3 ha  
Produktiv skogsmark 3,6 ha  
Naturskog* 3,6 ha  
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering 

 
Förvaltare: Länsstyrelsen 

Friluftsliv: Området är av stort 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 och att tillgodose 
friluftslivets behov av områden. Den värdefulla livsmiljön äldre barrblandskog 
med långvarig kontinuitet, samt de typiska växt- och djursamhällen som är 
karakteristiska för denna livsmiljö i skogslandskapet i östra Hälsingland ska ha 
gynnsamt tillstånd. Strukturer som död ved i olika nedbrytningsstadier och 
gamla grova träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Det 
ska finnas möjlighet för besökare att uppleva naturen i området.  
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Syftet ska nås genom att:  
 
• Områdets urskogsartade skog tillåts utvecklas fritt genom naturliga 

processer. 
• Områdets naturvärden bibehålls genom att reservatet undantas från 

skogsbruk och övrig exploatering. 
• Områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet bibehålls och förstärks 

genom en ny stigslinga och en bänk. 
 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Områdesbeskrivning 

Naturreservatet Bleckbergens urskog är en naturskog belägen på väst- och 
sydsluttningarna av ett område som skjuter ut från Bleckbergen, 15 km väster 
om Enånger. I området är berggrundens former överlagrade av ett tunt eller 
osammanhängande täcke av morän. Huvuddelen av Bleckbergens urskog utgörs 
av barrblandskog med inslag av enstaka lövträd. Skogstypen är frisk-torr ristyp 
där kruståtel, ekorrbär, blåbär och lingon dominerar fältskiktets vegetation. 
Tallarna i området är gamla och åtskilliga av dem har nått grovlekar kring 70-
85 cm i brösthöjdsdiameter. Den äldsta generationen är troligen 430 år eller 
äldre. Föryngringen av tall har upphört och få tallar är yngre än 200 år, 
sannolikt p.g.a. utebliven störning i form av brand. Granföryngringen är 
däremot god och sker gruppvis, ofta i anslutning till lågor. Många av granarna 
har dock stagnerat i tillväxten, varför granplantorna är äldre än man tror. Det 
förekommer granar av hög ålder, upp till ca 280 år. I luckor som uppstått på 
några platser i området håller lövträd, främst rönn, på att etableras, men hålls 
lågväxta på grund av viltbete. I den norra delen, vid reservatsgränsen, finns 
en grov asp med lavar långt upp i kronverket. Den västra delen av reservatet 
omfattar ett mindre översilningskärr med flera värdefulla växtarter. 
 
Spår efter systematiska genomhuggningar saknas, men avverkningsstubbar av 
varierande ålder förekommer spridda i området. De flesta är gamla, uppåt 
hundra år, men den äldsta tallgenerationen ser ut att ha lämnats vid 
huggningarna. En del torrakor av grövre tallar kan möjligen ha avverkats 
eftersom nuvarande torrakor är relativt unga.  

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

Bleckbergens urskogs höga naturvärden är knutna till den gamla urskogsartade 
barrskogen med en stor andel gamla träd och förekomsten av död och döende 
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ved i olika nedbrytningsstadier. Det är dessa faktorer som skapat förutsättningar 
för områdets artrikedom. 
 
Eftersom skogen i området till större delen har lämnats att utvecklas fritt har 
den en naturlig ålders- och diameterspridning. Många av barrträden har en ålder 
på mellan 260 och 280 år. Dessutom finns äldre tallöverståndare som kan vara 
så gamla som 400 år eller äldre. Död och döende ved i olika former och 
nedbrytningsstadier förekommer allmänt till rikligt i hela området. Särskilt 
förekommer medelgrova och grova lågor av gran, men även ett fåtal 
medelgrova lågor av tall. 
 
Den goda tillgången på äldre träd och död ved gör att artrikedomen i reservatet 
är stor speciellt vad gäller lavar och vedsvampar. Några av de rödlistade arter 
som observerats i området är: stor aspticka, vedsäckmossa, vedtrappmossa, 
gammelgranskål, ulltickeporing, kristallticka, rosenticka, violmussling och 
tretåig hackspett. Utöver detta indikerar flera i området påträffade signalarter på 
höga naturvärden. Även för rovfåglar, ugglor och hackspettar utgör området en 
värdefull biotop.  

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat 

Naturreservatet ingår i den skogliga värdetrakten Ysberget-Ålsjöåsen och 
beskrivs som torr-frisk gran och barrblandskog. Värdetrakten pekas ut i 
”Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län”. 
 
Enligt Hudiksvalls kommuns översiktsplan från 2008 ingår naturreservatet i 
område för naturvård och friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer därför att 
revideringen av naturreservatsbeslutet överensstämmer med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. 
 

Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder och den uppföljning som 
behövs för att nå syftet med naturreservatet 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. 
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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, dikesrensa, muddra, eller på annat 
sätt skada mark och block, 

 
5. bedriva mineralutvinning, 
 
6. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, 

gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
 
7. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart, 
 
8. upplåta mark för organiserade tävlingar eller militära övningar, 
 
9. 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. Uttransporten ska ske på så sätt att 
skador på mark och vegetation minimeras, 

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

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. 
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3.  Anläggning och underhåll av stigar. 
 
4.  Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 
 
5.  Genomförande av skötselåtgärder som behövs för att uppnå syftet med 

naturreservatet. 
 

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

vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och 
författningar är det förbjudet att:  
 
1. framföra motordrivet fordon, 
 
2. elda,  
 
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 alger. Bär-, matsvamp- 

och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för 
fridlysta och rödlistade arter, 

 
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 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 såsom att omlagra eller bortföra sten, 
 
9. använda området för organiserade tävlingar eller militära övningar. 
 
Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i 
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.  
 



BESLUT 
 
7 (10) 

2010-12-02 Dnr 511-13483-09 

 

  

 

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 16 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

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 

Naturreservatet Bleckbergens urskog bildades 1981. Då hade området redan 
sedan flera decennier varit avsatt som naturvårdshänsyn av markägaren, 
Uppsala Stift. Fram till 2006 förvaltades reservatet av Uppsala Stift. År 2006 
togs ett beslut om att ändra förvaltare till Länsstyrelsen i Gävleborg.  
 
Under 2008 påbörjades en revidering av naturreservatsbeslutet med tillhörande 
skötselplan. I samband med revideringen sågs också föreskrifterna över och 
justerades efter dagens användning av området. Två föreskrifter togs bort: 
förbudet mot att tälta, samt förbudet mot bär-, matsvamp- och blomplockning 
för eget behov. Detta ändrades eftersom Länsstyrelsen bedömer att det är i linje 
med naturreservatets syfte och ej kommer att påverka naturvärdena negativt. Ett 
förslag till nytt beslut och skötselplan skickades på remiss den 12 april 2010. 
Sakägare inom området har förelagts att yttra sig över förslaget.  
 
SGU har tillfört en ändring av beskrivningen avseende området. Denna 
information har införts under områdesbeskrivningen. I övrigt har SGU inget att 
erinra. Hudiksvalls kommun är positiv till revideringen av beslutet och 
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot beslutet. 

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. 
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Enligt 7 kap. 5 § miljöbalken, andra stycket, 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 tredje stycket 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 § miljöbalken får Länsstyrelsen meddela föreskrifter om rätten 
att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom 
naturreservatet om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för 
bevarande av den biologiska mångfalden. Detta är därför enligt Länsstyrelsens 
uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas i 
form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Detta bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna dels för 
allmänheten och dels för berörda fastighets- och sakägare. I 
reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en avvägning 
mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska 
finnas en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom 
förbudet/inskränkningen, och den belastning som förbudet/inskränkningen har 
för den enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av naturreservatet 
och de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att 
de inte går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet. 
Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken har 
Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att 
syftet ska uppnås. 
 

Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
 



BESLUT 
 
9 (10) 

2010-12-02 Dnr 511-13483-09 

 

  

 

 

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 026-17 10 00 

Fax 026-17 13 16 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

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. 
 
Av 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken följer bland annat att det kan medföra 
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot föreskrift som meddelats för ett 
naturreservat.  
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom området är till för att stärka den biologiska mångfalden ska vindfällen 
och stormskadad skog lämnas. Efter bildandet av naturreservat omfattas 
området inte av bestämmelserna i skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren 
har enligt 29 § skogsvårdslagen är därför efter naturreservatsbildningen statens 
ansvar. 
 
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 
motsvarande det som nu regleras enligt 34 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. miljöbalken träffades därför med 
berörda sakägare redan i samband med att naturreservatet bildades 1981.  
 

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 enhetschef Ann Gudéhn, jurist Heidi 
Sundgren, biolog Martina Kluge, biolog Carola Orrmalm och biolog Elin 
Hultman, den sistnämnda föredragande. 
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Barbro Holmberg 
 Elin Hultman 
 
 
Deltagit:  
Ann Gudéhn 
Martina Kluge 
Carola Orrmalm 
Heidi Sundgren 
 
Bilagor:  

1. Skötselplan 
2. Översiktskarta 
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Se sändlista 

 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 

BLECKBERGENS URSKOG 

BESKRIVNINGSDEL 

1. Beskrivning av bevarandevärdena 
1.1 Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Bleckbergens urskog 
NVR-id 21-2000293 
Län Gävleborg 
Kommun Hudiksvall 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 4,3 ha  

Därav landareal 4,3 ha  
Produktiv skogsmark 3,7 ha  
Naturskog* 3,7 ha  
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering 

 
Naturtyper landareal (enligt Metrias 
naturtypskartering KNAS och något justerat efter 

fältbesök i området): 
 

Barrblandskog 1 ha 
Granskog 0,5 ha 
Tallskog 2,2 ha 
Impediment 0,1 ha 
Våtmark 0,5 ha 
 

Naturtyper enligt Natura 2000 
(naturreservatet är ej Natura 2000-område, men har 

basinventerats): 
 

Västlig taiga (9010) 3,8 ha 
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn (7140) 0,5 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
 
Naturtyper 
 

 
Skog 
 
Barrnaturskog 
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Strukturer 
 
Arter 
Fetstil: rödlistekategori enl. Gärdenfors 

(2010) resp. artkod enl. EG:s fågeldirektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsliv 

Död ved, gamla barrträd, grova tallar 
 
Finporing (Ceriporiopsis pannocincta) VU 
Kristallticka (Skeletocutis stellae) VU 
Lappticka (Amylocystis lapponica) VU 
Liten hornflikmossa (Lophozia ascendens) VU 
Ulltickeporing (Skeletocutis brevispora) VU 
Vedsäckmossa (Calypogeia suecica) VU 
Vågticka (Oligoporus undosus) VU 
Doftskinn (Cystostereum murraii) NT 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) NT 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) NT 
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) NT 
Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) NT 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) NT 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) NT 
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) NT 
Stor aspticka (Phellinus populicola) NT 
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) NT A241 
Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) NT 
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) NT 
Violmussling (Trichaptum laricinum) NT 
 
Upplevelse 
 

Bebyggelse och anläggningar 
 

Inga 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Skogen i området har under lång tid fått stå orörd, vilket syns på mängden 
gamla tallar och granar. Området har troligen varit opåverkat av skogsbruk 
under de senaste 100 till 200 åren.   
 
1.3 Områdets bevarandevärden 

1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Bleckbergens urskogs höga naturvärden är knutna till den gamla urskogsartade 
barrskogen med en stor andel gamla träd och förekomsten av död och döende 
ved i olika nedbrytningsstadier. Det är dessa faktorer som skapat förutsättningar 
för områdets artrikedom. 
 
Eftersom skogen i området till större delen har lämnats att utvecklas fritt har 
den en naturlig ålders- och diameterspridning. Många av barrträden har en ålder 
på mellan 260 och 280 år. Dessutom finns äldre tallöverståndare som kan vara 
så gamla som 400 år eller äldre. Död och döende ved i olika former och 
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nedbrytningsstadier förekommer allmänt till rikligt i hela området. Särskilt 
förekommer medelgrova och grova lågor av gran, men även ett fåtal 
medelgrova lågor av tall. I den norra delen, vid reservatsgränsen, finns en 
grov asp med lavar långt upp i kronverket. 
 
Den goda tillgången på äldre träd och död ved gör att artrikedomen i reservatet 
är stor speciellt vad gäller lavar och vedsvampar. Några av de rödlistade arter 
som observerats i området är: stor aspticka, vedsäckmossa, vedtrappmossa, 
gammelgransskål, ulltickeporing, kristallticka, rosenticka, violmussling och 
tretåig hackspett. Utöver detta indikerar flera i området påträffade signalarter 
höga naturvärden. Även för rovfåglar, ugglor och hackspettar utgör området en 
värdefull biotop. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Det finns i området inga kända kulturhistoriska bevarandevärden. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Det finns i området inga kända geologiska bevarandevärden. 
 
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Naturreservatet är av stort intresse för friluftslivet. En stig leder från 
parkeringen in i kärnan av reservatet bland de allra äldsta träden. Som besökare 
får man se en skog med urskogsartad karaktär, något som inte längre är så 
vanligt. Området är även lämpligt som studieobjekt av gammelskog, samt för 
den som är intresserad av vedsvampar och andra arter knutna till naturtypen. 
 
1.4 Källförteckning 
Gärdenfors, U. (red.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, 

SLU. 
Hudiksvalls kommun. 2008. Översiktsplan.  
Länsstyrelsen Gävleborg. 2009. Regional miljöövervakning (RMÖ) 2009. 
Länsstyrelsen Gävleborg. 1997. Värdefull natur i Gävleborg – 

Naturvårdsprogram Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 1997:12. 
Länsstyrelsen Gävleborg. 2006. Strategi för formellt skydd av skog i 

Gävleborgs län. Rapport 2006:19. 
 

PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Naturreservatet är indelat i två skötselområden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselområdena är: 
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1: Barrnaturskog och våtmark med fri utveckling 
2: Information och friluftsliv 
 
Skötselplanens skötselområde 1: Barrnaturskog och våtmark med fri 

utveckling 

Barrnaturskogen i området består av mycket gamla tallar och granar. Viktigt för 
området är de högvuxna tallarna, som sällan är yngre än 200 år och till vilka 
man kan knyta stor artrikedom. Gran av hög ålder förekommer med en äldsta 
generation på omkring 250 år. Strukturer som död ved i olika 
nedbrytningsstadier och gamla grova träd förekommer rikligt. Den västra delen 
omfattar ett mindre översilningskärr med flera värdefulla växtarter. 
 
Målbild 
Flerskiktad naturskog präglad av naturlig dynamik och rikligt med död ved i 
hela områdets skogsmark. Befintliga arter som är knutna till den gamla skogen 
och våtmarken finns kvar i området.  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Förekomsten av natur- och naturskogsartad skog är minst 3,7 hektar. 
• Död ved i olika former förekommer med minst 20 kubikmeter/hektar. 
• Åtminstone 10 arter typiska för naturskogsartad skog ska återfinnas i 

skötselområdet, t ex: tretåig hackspett, tallticka, gammelgranskål, 
vedtrappmossa, kattfotslav, lunglav, dvärgbägarlav, violettgrå tagellav, 
rosenticka, gränsticka, ullticka och violmussling.  

 
Skötselåtgärder 
Inga skötselåtgärder.  
 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Information och friluftsliv i området 

En ca 500 meter lång stig leder in i naturreservatet från parkeringen, som ligger 
strax utanför reservatet. Vid parkeringen finns en informationstavla och en 
rastplats med bord och bänkar. En ca 200 meter lång stigslinga runt i reservatet 
kommer att anläggas och utgå från den befintliga stigen. Längs den befintliga 
stigen kommer en bänk att iordningställas i den gamla urskogsartade 
barrskogen och med utsikt över myren, se skötselkartan s. 7. 
 
Bevarandemål:  
• Naturreservatets gränser ska vara tydligt markerade. 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av naturreservatet 

ska finnas vid parkeringen. 
• En väl underhållen parkering med rastplats ska finnas vid vändplanen. 
• En väl underhållen bänk ska finnas längs stigen i naturreservatet. 
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• Stigarna i och utanför reservatet ska vara väl underhållna. 
• Två befintliga vägvisningsskyltar ska vara väl underhållna och ytterligare 

en vägvisare ska sättas upp i den skarpa vägkurvan strax före 
naturreservatet. 

 
Skötselåtgärder 
En stigslinga anläggs från den befintliga stigen och runt reservatet i en slinga. 
En vägvisare sätts upp i den skarpa vägkurvan strax före naturreservatet. 
Alla friluftsanläggningar underhålls vid behov. 
 
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:  
• Gränsmarkeringar 
• Informationsskylt 
• Parkering 
• Rastplats 
• Stigar 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 12:e 
år för: 
 
• Typiska arter 
• Utbredning av naturskog 
• Förekomst av död ved 
 
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 

Ta fram och sätta upp 
vägvisningsskylt 

Senast år 2011 I den skarpa 
vägkurvan strax 
före naturreservatet 

1 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av 
vägvisningsskyltar 

Varje år Vid vägkorset 
söder om 
Kyrkberget, vid 
korsningen väster 
om Nybo och vid 
den skarpa 
vägkurvan strax 
före naturreservatet 

1 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av 
gränsmarkeringar  

Varje år  Se skötselkarta 1 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av 
informationsskylt 

Varje år På parkeringen där 
stigen går upp till 
reservatet 

1 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av parkering 

Varje år Se skötselkarta 1 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av rastplats 

Varje år På parkeringen vid 
informationsskylten 

1 Skötselanslag 

Iordningsställa bänk Initialt Se skötselkarta 2 Skötselanslag 
Iordningsställa stigslinga Initialt  Se skötselkarta 2 Skötselanslag 
Uppföljning och 
underhåll av bänk 

Varje år Se skötselkarta 2 Skötselanslag 

Uppföljning och 
underhåll av stigar 

Varje år Se skötselkarta 2 Skötselanslag 

Uppföljning av typiska 
arter 

Vart 12:e år Skötselområde 1 3 Skötselanslag 

Uppföljning av 
förekomst av död ved 

Vart 12:e år Skötselområde 1 3 Skötselanslag 

Uppföljning av 
utbredning av naturskog 

Vart 12:e år Skötselområde 1 3 Skötselanslag 

 
 
5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 15 år. 
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L A N T M Ä T E R I E T  

 
 

Teknisk beskrivning 

2009-01-07 
Ärendenummer 

X08968 
Benny Hansson 

Lantmäteriingenjör 

 

 

Ärende  Bleckbergens Urskog NR 

 Kommun: Hudiksvall Län: GÄVLEBORGS  

Koordinatsystem SWEREF 99 16 30 

Koordinatkvalitet Inre 500 mm, Yttre 500 mm 
 

Punktnummer Norr(N) Öst(E)  Markering 

1649 6828004.19 162038.86  Träpåle 

1650 6828005.49 162013.47  Träpåle 

1651 6828025.76 161985.66  Träpåle 

1652 6828046.77 161974.54  Träpåle 

1653 6828075.14 161948.09  Träpåle 

1654 6828127.83 161910.19  Träpåle 

1655 6828139.29 161888.84  Träpåle 

1656 6828147.77 161876.09  Träpåle 

1657 6828151.06 161875.62  Träpåle 

1658 6828172.83 161864.85  Träpåle 

1659 6828190.50 161865.62  Träpåle 

1660 6828193.64 161865.13  Träpåle 

1661 6828196.08 161885.49  Träpåle 

1662 6828195.81 161913.13  Träpåle 

1663 6828249.34 161953.09  Träpåle 

1664 6828269.87 161968.43  Träpåle 

1665 6828255.15 162011.95  Träpåle 

1666 6828274.29 162021.60  Träpåle 

1667 6828266.25 162065.24  Träpåle 

1668 6828229.70 162092.28  Träpåle 

1669 6828217.58 162112.69  Träpåle 

1670 6828213.20 162117.41  Träpåle 

1671 6828165.04 162119.47  Träpåle 

Sida 1 (2) 

Aktbilaga TBE 
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LANTMÄTERIET 
 

2009-01-07 2 

Ärendenummer: Lantmäteriingenjör 

Aktbilaga: TBE 
 

  
 

Punktnummer Norr(N) Öst(E)  Markering 

1672 6828141.18 162121.70  Träpåle 

1673 6828094.81 162105.75  Träpåle 

1674 6828072.40 162082.85  Träpåle 

1675 6828037.90 162063.64  Träpåle 
 

Framställd genom Nymätning. Registerkarta: 68259. 

 Mätmetod Satellitmätning 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni göra det skriftligen hos Regeringen, 
miljödepartementet. 
 
Brevet med överklagandet skall dock lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 801 70 Gävle. 
 
Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. 
 
Om överklagandet kommer in för sent kan det inte tas upp till prövning. 
 
Ni skall i överklagandet ange vilket beslut Ni överklagar, vilken ändring Ni vill ha och vilka 
skäl Ni har för ändringen. 
 
Ange Ert namn samt skriv under överklagandet. 
 
Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Länsstyrelsen, telefon 026-
171000. 
 

UPPLYSNINGAR 
 
Regeringen prövar efter överklagande beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande 
av naturreservat, utom frågor om ersättning, (18 kap 1 § miljöbalken). 
 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket får överklaga 
beslut om bildande av naturreservat (40 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.). 
 
Beslut om bildande av naturreservat får även överklagas av den som domen eller beslutet 
angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot samt den myndighet, kommunala 
nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken eller i föreskrifter 
meddelade med stöd av balken har rätt att överklaga. Denna paragraf innebär inte någon 
inskränkning av rätten att överklaga enligt bestämmelser i rättegångsbalken (16 kap 12 § 
miljöbalken). 
 


