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Se sändlista

BILDANDE AV GUSSJÖVALLSBERGETS
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
märkts 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).
Detta är en revidering av tidigare beslut beträffande Gussjövallsbergets
naturreservat. Detta beslut ersätter tidigare beslut och föreskrifter av den 200405-17 gällande Gussjövallsbergets naturreservat. I och med att detta beslut
vinner laga kraft upphör det tidigare beslutet med dnr 511-3363-02 att gälla.
Naturreservatets namn ska vara Gussjövallsbergets naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Gussjövallsbergets naturreservat

Objektnummer:

21-02-111

Kommun:

Ljusdal

Karta:

Ekonomisk karta 16F6j

Lägesbeskrivning:

Området ligger ca 11 km NV om Hennan i
Ljusdals kommun, Se bifogad översiktskarta
(bilaga 2)

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.x.lst.se

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT
2007-11-05

2 (9)
Dnr 511-13673-07

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90):

X: 6884500 Y: 1496200

Gräns:

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

Fastigheter och markägare:

Areal (från VIC Natur):

Total areal 59 ha
Därav landareal 59 ha
Produktiv skogsmark 59 ha
Naturskog 46 ha
Hygge/ungskog 1 ha
Övrig skogsmark 12 ha

Förvaltare:

Länsstyrelsen

Friluftsliv

Området är av litet intresse för friluftslivet.

Syftena med naturreservatet
Det övergripande syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska
mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön. Mer preciserat
bildas Gussjövallsbergets naturreservat med syftet att bevara den värdefulla,
naturskogsartade barrblandskogen samt de typiska växt- och djursamhällen som
är karakteristiska för denna livsmiljö i gynnsamt tillstånd. Strukturer som
exempelvis död ved, gamla grova träd, och lövträd ska förekomma i för
livsmiljön gynnsam omfattning. Skyddsvärda arter som exempelvis doftticka,
rosenticka och doftskinn ska ha gynnsamt tillstånd. Det ska finnas möjlighet för
besökare att bedriva friluftsliv och uppleva naturen i området.
Syftena ska nås genom att:
• Inget skogsbruk bedrivs i området. Skogen lämnas för fri utveckling.
• Områdets naturvärden och värde för rekreation och friluftsliv bibehålls
genom att exploateringar i området förhindras.
• Naturreservatet bibehålls tillgängligt för friluftsliv.
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Skälen för länsstyrelsens beslut
Beskrivning av prioriterade bevarandevärden
Området ligger ca 11 km nordväst om Hennan i Ljusdals kommun.
Naturreservatet utgörs av Gussjövallsbergets södra del strax norr om
Gussjömyran. Gussjövallsberget som når upp till ca 450 m ö h ligger i den
kuperade nordvästra delen av Ljusdals kommun. Området är till större delen
dominerat av granskog, och i den östra delen är lövinslaget stort. I de brantaste
delarna finns mindre talldominerade områden med mycket gamla träd.
Kärlväxtfloran är relativt rik i de lövrika delarna av området.
Området är påverkat av dimensionsavverkning, spår av detta finns i form av
gamla grova tallstubbar som finns över hela området utom närmast toppen. I
den västra delen finns många brandspår i gamla rester av tallskog. Området är
dock till större delen grandominerat. Området har lång träd- och
lågakontinuitet. Detta visas inte minst av förekomsten av åtta arter rödlistade
vedsvampar, vilket är ovanligt mycket för ett så litet område. Förekomsten av
violettgrå tagellav är också rik. Totalt har 10 rödlistade arter och ytterligare 13
arter med signalvärde hittats.
Sammantaget har området mycket värdefulla naturskogsstrukturer vars värden
inte kan kombineras med skogsbruk eller andra former av exploateringar. För
att bevarandevärdena ska bestå ska området lämnas för fri utveckling.

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat
På Gussjövallsberget finns en av Skogsvårdsstyrelsen utpekad nyckelbiotop om
totalt ca 31 ha fördelad på två markägare, förutom den areal nyckelbiotop som
finns på tidigare Bergvik ABs marker. Virkesuttag är inte förenligt med
naturvärdena i området. Nyckelbiotopen är för stor för att skyddas av
Skogsstyrelsen med biotopskyddsinstrumentet och ett naturvårdsavtal ersätter
endast en mindre del av virkesvärdet.
Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i skogsbruksområde.
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 för naturvård i
översiktsplanen, i likhet med många andra områden av samma karaktär.
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att naturreservatet inte motverkar syftet

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.x.lst.se

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT
2007-11-05

4 (9)
Dnr 511-13673-07

med översiktsplanen. I kommunens remissvar från 2004 bedömde
kommunstyrelsen att förslaget till beslut om naturreservatet inte strider mot
översiktsplan, markanvändningsplaner eller andra kommunala
planeringsintressen.

Området behöver skyddas för att bevara de djur, växter och svampar som
kräver orörda skogar för att på sikt överleva. Bildandet av naturreservatet
bidrar till att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”. Länsstyrelsen bedömer
att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen.
Föreskrifter för naturreservatet
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå
syftet med naturreservatet och den uppföljning som anges i den till detta beslut
hörande skötselplanen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen
utsedd uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling
av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv inom
naturreservatet.

A.

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

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och
författningar är det förbjudet att
1. avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller upparbeta
dött träd eller vindfälle,
2. uppföra byggnad, brygga, bro, mast, antenn, torn, campingplats, luft- eller
markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning,
3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,
4. bedriva vattenföretag, som t ex. att utföra vattenreglering eller leda bort
vatten,
5. bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, schakta,
dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, eller på annat sätt skada
mark och block,
6. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk,
gödselmedel eller växtnäringsämnen,

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.x.lst.se

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT
2007-11-05

5 (9)
Dnr 511-13673-07

7. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart,
8. anordna idrottstävling eller motortävling,
9. bedriva militär övningsverksamhet,
10. bedriva mineralutvinning.

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.

Anläggning och underhåll av anläggningar.

4.

Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

5.

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 annat än på väg som är avsedd för
motortrafik. 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, elda. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med,
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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,

9.

rida eller cykla i terrängen,

10.

på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att
locka fåglar eller andra djur.

D.

Bestämmelser om vården och förvaltningen av naturreservatet enligt
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

1.

I skötselplanen anges målen med 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
Området är inom den ideella naturvården sedan lång tid känt för sina höga
naturvärden. Redan 1994 genomfördes en inventering i området av Bert
Andersson. Han informerade länsstyrelsen om området och dess naturvärden. I
samband med skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1996 pekades
större delen av området ut som en och samma nyckelbiotop.
Länsstyrelsen föreslog 1997 till Naturvårdsverket att området skulle skyddas
som naturreservat. Naturvårdsverket bedömde dock vid det tillfället att andra
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områden hade högre prioritet i skyddsarbetet varför förslaget avslogs.
Markägaren informerades därefter om detta.
I slutet av 1990-talet antogs av Riksdagen ett antal miljökvalitetsmål varav ett
berörde behovet av skyddad skogsmark i Sverige. Målsättningen för
skogsskyddet ökade radikalt och med det även medelstilldelningen.
Länsstyrelsen genomförde därför en inventering av området 1999 och föreslog
åter att det skulle skyddas som naturreservat. Naturvårdsverket godkände detta,
värdering av området genomfördes under hösten 2001 och förhandlingar med
markägare startade våren 2002.
Länsstyrelsen fattade den 17 maj 2004 beslut om bildande av
Gussjövallsbergets naturreservat. Vid denna tidpunkt hade markfrågan ej lösts
för fastigheten Gåda 8:1, trots långdragen förhandling. Beslutet överklagades
för fastigheten Gåda 8:1. Under hösten 2005 kom det till Länsstyrelsens
kännedom att det vid minst tre tillfällen hade avverkats värdefull skog på
fastigheten Gåda 8:1. Länsstyrelsen fattade då den 13 januari 2006 ett
interremistiskt beslut som förhindrade alla former av skogsbruk för den berörda
fastigheten. Även detta beslut överklagades. Under hösten 2007 sålde ägaren
till Gåda 8:1 fastigheten till Naturvårdsverket och drog även tillbaka
överklagandena mot de tidigare besluten. Gränsen för naturreservatet ändrades
något i samband med förhandlingarna med ägaren till fastigheten Gåda 8:1.
Lantmäteriet har mätt in den nya gränsen. För att få en överensstämmelse
mellan beslutet och gränsen i terrängen tas detta nya beslut.

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden
bevaras.
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för
bevarande av den biologiska mångfalden. Detta är därför enligt Länsstyrelsens
uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas i
form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden
och allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna dels för

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.x.lst.se

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT
2007-11-05

8 (9)
Dnr 511-13673-07

allmänheten och dels för berörda fastighets- och sakägare. Vid avvägning enligt
7 kap. 25 § 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.
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. Detta bedöms vara förenligt med en från allmän
synpunkt godtagbar användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken.
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. 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

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 026-17 10 00

Webbadress www.x.lst.se

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 026-17 13 16

E-post lansstyrelsen@x.lst.se

BESLUT
2007-11-05

9 (9)
Dnr 511-13673-07

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.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 5 om hur man
överklagar.
Beslut i ärendet har fattats av tf landshövding Gun-Marie Pettersson. I den
slutliga handläggningen har även deltagit enhetschef Ann Gudéhn, jurist
Kristina Collin, biolog Stefan Henriksson och biolog Andreas Wedman, den
sistnämnde föredragande.

Gun-Marie Pettersson

Andreas Wedman

Deltagit:
Ann Gudéhn
Kristina Collin
Stefan Henriksson

Bilagor:
1. Skötselplan
2. Översiktskarta
3. Beslutskarta
4. Brytpunktskarta med teknisk beskrivning
5. Hur man överklagar
6. Sändlista
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Se sändlista

SKÖTSELPLAN FÖR GUSSJÖVALLSBERGETS
NATURRESERVAT

BESKRIVNINGSDEL
1. Beskrivning av bevarandevärdena
1.1 Administrativa data
Objektnamn
Objektnummer
Län
Kommun
Arealer
Prioriterade bevarandevärden:
Markslag
Naturtyper

Gussjövallsbergets naturreservat
21-02-111
Gävleborg
Ljusdal
Total areal 59 ha
Produktiv skogsmark 59 ha
Naturskog 46 ha
Skog
Äldre naturskogsartad barrblandskog
Död ved, gamla träd, döda och döende
stående träd etc.

Arter

Doftticka (Haploporus odorus)
Rosenticka (Fomitopsis rosea)
Doftskinn (Cystostereum murraii)

Bebyggelse och anläggningar

Parkeringsplats

1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Större delen av Gussjövallsberget har sannolikt alltid varit skogbeväxt. Likt
större delen av skogsmarken i länet har sannolikt även denna skog i äldre tider
också påverkats av skogsbruk i varierande omfattning, från plockhuggning till
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mer omfattande avverkningar. Bergets bitvis branta sluttningar har dock
inneburit vissa svårigheter att avverka rationellt varför området har kvar
karaktären av naturskog.

1.3 Områdets bevarandevärden
1.3.1 Biologiska bevarandevärden
Områdets huvudsakliga värde utgörs av den naturskog med mycket höga
naturvärden som dominerar naturreservatet. Huvuddelen av skogen är
barrdominerad men lövinslaget är påtagligt i den östra delen. Här är också
kärlväxtfloran rik. I de brantaste delarna finns mindre talldominerade områden
med mycket gamla träd. Träd- och lågakontinuiteten är lång i området vilket
bl.a. visas av de åtta rödlistade vedsvampsarter som hittills hittats. Totalt har
hittats 10 rödlistade arter och ytterligare 13 signalarter.
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Inga speciella kulturhistoriska bevarandevärden är kända inom naturreservatet.
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden
Inga speciella geovetenskapliga bevarandevärden är kända inom
naturreservatet.
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Området är av litet intresse för friluftslivet.
1.5 Källförteckning
• Naturvärdesinventering, 1994-09-30, Bert Andersson
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering,1996
• Länsstyrelsens naturvärdesinventering 1999, Stefan Henriksson
• Naturskyddsföreningen, Ljusdals skogsgrupp, sammanställning av
skyddsvärda skogar i Ljusdals kommun

PLANDEL
2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Naturreservatet är indelat i 2 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som
ska genomföras. Skötselområdena är:
1: Äldre naturskogsartad skog som lämnas för fri utveckling
2: Friluftsliv och skötsel av anläggningar
Skötselplanens skötselområde 1: Skogsmark 58 ha
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Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Utbredningen av naturskogsartad barrblandskog är minst 46 ha
• Död ved förekommer med minst 20 m3/ha och representerar alla
nedbrytningsstadier.
• Minst fem av dessa tio arter förekommer inom skötselområdet; knärot, svart
trolldruva, lappticka, fläckporing, stjärntagging, doftskinn, doftticka,
rosenticka, lunglav, gränsticka
Skötselåtgärder
Inga skötselåtgärder planeras. Skogen lämnas för fri utveckling.
Skötselplanens skötselområde 2: Friluftsliv
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet ska
finnas
• En väl underhållen parkeringsplats ska finnas inom reservatet
Skötselåtgärder:
En parkeringsplats anläggs i områdets västra del längs grusvägen.
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
• Parkeringsplats
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart
12:e år för:
• Mängden död ved
• Arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var 24:e
år för:
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•

Utbredning av Västlig Taiga (9010)

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

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd
När
Var
Prioritering
Gränsmarkering
Initialt
Naturreservatets
1
yttergräns
Informationsskylt
Initialt
Se karta
1
Parkering,
Initialt och vid
Se karta
1
anläggning och
behov
underhåll
Uppföljning av
Varje år
Hela naturreservatet 2
bevarandemål
friluftsliv
Uppföljning av död Vart 12:e år
Hela naturreservatet 2
ved och arter
Uppföljning av
Vart 24:e år
Hela naturreservatet 2
naturtypsarealer

Finansiering
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag
Skötselanslag

5. Revidering
Skötselplanen gäller tills vidare men det är lämpligt att revidera den om 10 år.
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Karta tillhörande skötselplan för Gussjövallsbergets
naturreservat
Gränsen är inmätt i fält
Centrumkoordinater X: 6884500 Y: 1496200
Gräns för naturreservatet
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Skala 1:10 000
0

100

200

300

400

500 Meter



Fastighetsgräns
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Gränsen är inmätt i fält

Bakgrundskarta: Fastighetskartan
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Ärendenummer
X07822A

Rolf Pettersson
Mätn.ing.

Naturreservat Gussjövallsberget

Ärende

P.nr
3123
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3125
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3128
3129
3130
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3133
3134
3135

X
6884597.69
6884918.92
6884947.70
6884832.11
6884890.55
6884804.43
6884401.57
6884421.60
6884387.91
6884349.66
6884348.26
6884276.00
6884150.81

Y
1495718.29
1495973.72
1496153.92
1496268.41
1496600.85
1496685.63
1496698.11
1496680.60
1496650.29
1496539.67
1496493.64
1496387.47
1496303.15
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Framställd genom:
Nymätning och kopiering från registerkarta
Koordinatkvalitet: Inre 25-500 mm, Yttre 25-500 mm
Registerkarta
688 53

Bilaga 5
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).

