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2007-11-26 Dnr 511-662-03 

 

 82-208 

Enheten för skydd av natur 
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Se sändlista 
 

BILDANDE AV SKVALLERBÄCKENS NATURRESERVAT 

Beslut  

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) och med de gränser som 
slutligen märks ut i fält som naturreservat.  
 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
(1998:1252) fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 
 
Naturreservatets namn ska vara Skvallerbäckens naturreservat. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Skvallerbäckens naturreservat 

Objektnummer: 21-02-105 

Kommun: Söderhamn 

Karta: Ekonomisk karta 15H:2d 

Lägesbeskrivning: Ca 13 km norr om Söderhamn. Se bifogad 
översiktskarta (bilaga 2) 

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): X: 6812849  Y: 1566448 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 3), gränsen är 
markerad med den punktstreckade linjen.  
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Fastigheter och markägare: Å 2:4, Karl-Erik och Anne-Marie Margareta 
Eriksson. 
Ringa 7:17, Staten genom Naturvårdsverket. 

Areal (från VIC Natur, förutom arealen naturskog): Total areal 320 ha  
Därav landareal 317 ha 
Sötvatten 3 ha  
Produktiv skogsmark 263 ha  
Därav naturskog* 209 ha 
Våtmark 37 ha  
Impediment 17 ha  
* Areal från Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Friluftsliv Området är av litet intresse för friluftslivet. 

Syftena med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i ett kustnära mosaikartat landskap 
med naturskogsartade skogar. De värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog, 
lövrika skogar med lövbrännekaraktär, senvuxen granskog och sumpskogar, 
samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa 
livsmiljöer ska bevaras i ett gynnsamt tillstånd. Strukturer som gamla tallar, 
hög andel lövträd och död ved ska förekomma i för naturtyperna gynnsam 
omfattning. Typiska arter som violettgrå tagellav, ringlav, rosenticka, 
reliktbock och tjäder ska ha gynnsamt bevarandetillstånd. Ingående myrar och 
mindre våtmarker ska bevaras hydrologiskt intakta och få utvecklas naturligt. 
 
Syftet ska nås genom att:  
 
• Inget skogsbruk bedrivs i området. 
• Största delen av området lämnas för fri utveckling. 
• I de delar av området som har lägre naturvärden kan viss skötsel för att 

påskynda utvecklingen mot naturskog bli aktuell. 
• Områdets naturvärden och orördhet bibehålls genom att exploateringar och 

arbetsföretag i området förhindras. 
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Skälen för länsstyrelsens beslut 

Områdesbeskrivning 

Skvallerbäcken omfattar ett kustnära mosaikartat skogs- och myrlandskap som 
till största delen består av flack och blockig terräng på 25-40 m höjd över havet. 
Skogstyperna varierar från fastmark med tall och löv till sumpskogar, 
myrtallskogar och några små mer produktiva granskogar med mycket asp. 
Därtill ingår skogstjärnarna Glatjärnen och Igeltjärnen, några fuktstråk och 
mindre skogsbäckar, samt öppna våtmarker. 

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden 

De högsta naturvärdena finns i de sydvästra, norra och sydöstra delarna av 
området. De sydvästra och norra delarna domineras av äldre tallskog på 120-
170 år, med inslag av tallar som är över 250 år, främst i den norra delen. 
Diameterspridningen är stor, och genom självgallring är tillgången på framför 
allt klen död ved rätt god. I vissa delar har skogen en hög andel asp och björk, 
medan det i andra delar är senvuxen gran som dominerar. Norr om Glatjärnen 
har skogen karaktären av lövbränna. Även i övrigt finns flertalet brandljud som 
tyder på att skogen har brunnit. Insprängt i den talldominerade skogen finns 
också mindre stråk av sumpskog med en blandning av gran, tall och al. Nordost 
om Igeltjärnen ligger några tidvis vattenfyllda vätar/glupar med bördig 
granskog med ett stort inslag av asp. 
 
I den sydöstra delen dominerar sumpskogar av gran och tall, med inslag av löv 
som björk, klibbal, sälg och asp. Sumpskogarna är skiktade och olikåldriga, 
med en varierande förekomst av död ved. Ringlav förekommer här på ett flertal 
ställen.  
 
Området avviker genom förekomsten av naturskogsstrukturer markant från 
omgivande skogslandskap. Ett stort antal rödlistade arter från flera olika 
organismgrupper har påträffats i området, bl a tjäder, tretåig hackspett, 
reliktbock, vedtrappmossa, rosenticka, stjärntagging, violettgrå tagellav, 
ringlav, kattfotslav, skinnlav och aspgelélav. 
 
Flera av våtmarkerna i området har också höga naturvärden. Hela området 
ligger inom riksintresseområdet ”Myrar mellan Skåssan och havet”, som har 
stora vetenskapliga värden genom att landhöjningen skapat en kontinuerlig 
serie av olika långt utvecklade myrar. Utvecklingen av myrarna kan följas från 
de unga myrarna något tiotal meter över havet i öster till fullt utvecklade 
mossebildningar som Skåssan 65 m ö h i väster. Bland våtmarkerna inom 
Skvallerbäckens naturreservat finns två särskilt utpekade objekt. Det ena är 
Syrvälling, vilket är ett strängkärr med stora och tydligt differentierade 
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strukturer. Den andra är Våtmark vid Igeltjärnen, vilket är en svagt välvd, 
excentriskt utbildad mosse med halvöppet mosseplan. Båda dessa är klassade 
som klass 2-myrar i våtmarksinventeringen (VMI). 

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda naturreservat 

Skvallerbäcken ligger inom trakten Asamyran-Mössbobäcken som i ”Strategi 
för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är en utpekad 
värdetrakt för tall-, gran- eller barrblandskogar på fuktig mark. 
 
I länets naturvårdsprogram (Värdefull natur i Gävleborg) ingår Skvallerbäcken 
i området Myrar mellan Skåssan, Ljusmyran och havet, vilket är klassat som ett 
område med högsta naturvärde. 
 
Inom det föreslagna naturreservatet finns ca 15 ha skog som av Skogsstyrelsen 
pekats ut som nyckelbiotop. 
 
Området skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden och för att 
bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att uppfylla 
miljömålet ”Levande skogar” delmål 1 och är ett bra exempel på den typ av 
områden som ska prioriteras enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi 
för formellt skydd av skog i Gävleborgs län (Länsstyrelsens rapport 2006:19-
21). Länsstyrelsen bedömer att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen. 
 
Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i område med 
naturvärden. Länsstyrelsen bedömer därför att naturreservatet överensstämmer 
med intentionerna i översiktsplanen. 

Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och den uppföljning som anges i den till detta beslut 
hörande skötselplanen. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller av förvaltaren 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  
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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, 
 
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 utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet. 
 
2. Uppsättning av informationstavlor. 
  
3.  Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 
 
4.  Genomförande av skötselåtgärder som behövs för att uppnå målen med 

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

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

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

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

 
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 reservatet, 
 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantag gäller 

för jakträttsinnehavarens markering av befintliga älgpass samt snitsling 
fram till älgpass, 

 
8. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten, 
 
9. på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar 

eller andra djur, 

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

1. I skötselplanen anges målen med reservatet och de ska ligga till grund för 
dess vård och skötsel. 

 
2. Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare. 
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3. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg enligt svensk 
standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar. 

Ärendets handläggning 

Områdets naturvärden uppmärksammades av den ideella naturvården under 
senare delen av 1990-talet. Området mellan Glatjärnen och Igeltjärnen 
inventerades på Länsstyrelsens uppdrag av Taigaekologerna under år 1998. 
Samtidigt inventerade dåvarande Skogsvårdsstyrelsen områdets sydöstra delar 
efter nyckelbiotoper. Dessa båda inventeringar resulterade i den nuvarande 
avgränsningen av det område som skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen 
anmälde området till Naturvårdsverket år 2000, och det godkändes samma år 
för naturreservatsbildning. Värderingen gjordes under 2001 av konsultfirman 
Svefa AB. Genom förhandlingar med berörda markägare löstes frågorna om 
ersättning under hösten och vintern 2002/2003. Förhandlingarna sköttes av 
konsultfirman N.A. Stefansson AB. Ett förslag till beslut skickades på remiss 
den 23 april 2007. Tre remissinstanser har svarat och nedanstående synpunkter 
har inkommit: 
 
Söderhamns kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, är positiv till 
att området avsätts som naturreservat och tycker att det är glädjande att det i 
kommunen blir ytterligare ett område som får säkrat skydd för utveckling av 
höga naturvärden. Kommunen har inte något ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
Skogsstyrelsen Södra Gävleborgs distrikt har inget att erinra mot bildandet av 
Skvallerbäckens naturreservat. 
 
Pimsbo-Losjö vägsamfällighet har frågor kring hur långt vägen som går in i 
naturreservatet från nordväst ska underhållas och vilken vändplan som ska 
användas i samband med avverkningar på fastigheterna som gränsar mot 
naturreservatet. Vägen kommer att underhållas fram till den första vändplanen 
ca 300 m in i naturreservatet. Denna vändplan kommer då att behöva utökas 
något för att vara godkänd som vändplan för virkestransporter. Pimsbo-Losjö 
vägsamfällighet anser också att reservatsbildningen är orsak till att en 
omräkning av andelarna i vägsamfälligheten blivit nödvändig, och man anser 
därför att staten bör bekosta denna omräkning. Länsstyrelsen har inlett 
diskussioner med Pimsbo-Losjö vägsamfällighet för att lösa denna fråga. 

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla 
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden 
bevaras. 
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Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för 
bevarande av den biologiska mångfalden. Detta är därför enligt Länsstyrelsens 
uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas i 
form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Detta bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna dels för 
allmänheten och dels för berörda fastighets- och sakägare. I reservats-
bildningsprocessen 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 § 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 reservatet. I tillsynen ingår att tillse att 
reservatsföreskrifterna följs. 
 
Enligt 29 kap. 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift 
som meddelats enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra straffansvar. 
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
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Eftersom området är till för att stärka den biologiska mångfalden ska vindfällen 
och stormskadad skog lämnas. Efter bildandet av naturreservat omfattas 
området inte av bestämmelserna i skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren 
har enligt 29 § skogsvårdslagen är därför efter reservatsbildningen statens 
ansvar. 
 
Av 7 kap. 5 § framgår att om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas 
ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får Länsstyrelsen 
meddela beslut om detta. 
 
Förbudet mot att avverka skog, utföra annan skogsvårdsåtgärd eller ta bort eller 
upparbeta dött träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras på de berörda fastigheterna. Överenskommelse om ersättning 
enligt 34 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 
31 kap. miljöbalken har därför träffats med berörda sakägare.  

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man 
överklagar. 
 
Beslut i ärendet har fattats av t.f. landshövding Gun-Marie Pettersson. I den 
slutliga handläggningen har även deltagit enhetschef Ann Gudéhn, jurist 
Kristina Collin, biolog Carola Orrmalm och biolog Martina Kluge, den 
sistnämnda föredragande. 
 
 
 
 
Gun-Marie Pettersson 
 Martina Kluge 
 
 
 
Bilagor:  

1. Skötselplan 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta 
4. Brytpunktskarta 
5. Sändlista 
6. Hur man överklagar 
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SKÖTSELPLAN FÖR 
SKVALLERBÄCKENS 
NATURRESERVAT 

 

2007-11-26 Dnr 511-662-03 
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Enheten för skydd av natur 
Martina Kluge 
026-17 12 04 
martina.kluge@x.lst.se 
 

Se sändlista 
 

SKÖTSELPLAN FÖR SKVALLERBÄCKENS 

NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

1. Beskrivning av bevarandevärdena 
 
1.1 Administrativa data 
Objektnamn Skvallerbäckens naturreservat 
Objektnummer 21-02-105 
Län Gävleborg 
Kommun Söderhamn 
Arealer (från VIC Natur): Total areal 320 ha 

Därav landareal 317 
Sötvatten 3 ha 
Produktiv skogsmark 263 ha 
Därav naturskog* 209 ha 
Våtmark 37 ha 
*Areal från Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
inventeringar 

Naturtyper landareal (enligt Metrias 
naturtypskartering KNAS): 
 

 
 
Tallskog  95,2 ha 
Granskog  26,1 ha 
Barrblandskog 14,0 ha 
Barrsumpskog 8,0 ha 
Lövblandad barrskog 49,6 ha 
Triviallövskog 37,9 ha 
Lövsumpskog 12,3 ha 
Hygge  20,2 ha  
Impediment  17 ha 
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Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
Naturtyper 
Strukturer 
 
Arter 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skog, våtmark 
Naturskog  
Gamla träd, hög andel lövträd, död ved 
 
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
VU 
Reliktbock (Nothorhina punctata) NT 
Vedtrappmossa (Anastrophyllum 
hellerianum) NT 
Rosenticka (Fornitopsis rosea) NT 
Violettgrå tagellav (Bryoria 
nadvornikiana) NT 
Ringlav (Evernis divaricata) VU 
Aspgelélav (Collema subnigrescens) NT 
 

Bebyggelse och anläggningar 
 
 

Två mindre skogsbilvägar leder in i 
området från nordväst respektive från 
öster. Skogsbilvägen från nordväst 
kommer att underhållas fram till första 
vändplanen. Inget ytterligare underhåll 
planeras. 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
 
Människan har genom tiderna påverkat skogarna i området genom olika former 
av virkesfångst och genom fäboddrift, bl a från den närbelägna fäboden 
Rosenvall. Fem kilometer åt nordost ligger Långvinds bruk, med anor från 
1600-talet. Dit levererades mycket av det kol som producerades i omgivande 
skogar. Inga kolbottnar hittades i samband med inventeringen av området, men 
enligt personer som jagar i området ska här finnas åtminstone en kolbotten. 
Dagens skogar, som i genomsnitt är mellan 120 och 170 år gamla, är sannolikt 
resultatet av tämligen omfattande avverkningar under 1800-talets senare hälft. 
Under 1900-talet har inget nämnvärt skogsbruk bedrivits i området, troligen 
beroende på den rätt svårtillgängliga, blockiga, terrängen. Undantaget är de 
centrala delarna av området, som avverkats under senare delen av 1900-talet. 
Hit leder också en mindre skogsbilväg som löper in i området från nordväst. 
Ytterligare en relativt nybruten skogsbilväg löper in i området från öster. 
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1.3 Områdets bevarandevärden 
 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
De högsta naturvärdena finns i de sydvästra, norra och sydöstra delarna av 
området. De sydvästra och norra delarna domineras av äldre tallskog på 120-
170 år, med inslag av tallar som är över 250 år, främst i den norra delen. 
Skogen har i stort sett fått utvecklas fritt efter omfattande avverkningar under 
andra halvan av 1800-talet, och har nu många naturskogsstrukturer. Det gör att 
diameterspridningen är stor, och genom självgallring är tillgången på framför 
allt klen död ved rätt god. I vissa delar har skogen en hög andel asp och björk, 
medan det i andra delar är senvuxen gran som dominerar. En i regionen ovanlig 
art som gynnas av detta är violettgrå tagellav som är relativt allmän i området. 
Norr om Glatjärnen har skogen karaktären av lövbränna, och på de gamla 
stubbar som finns kvar finns spår som tyder på att branden drog fram där efter 
den senaste stora avverkningen. Även i övrigt finns tecken på att skogen har 
brunnit, i form av flertalet brandljud på de få riktigt gamla tallstubbar som finns 
kvar.  
 
Insprängt i den talldominerade skogen finns också mindre stråk av sumpskog 
med en blandning av gran, tall och al. Nordost om Igeltjärnen ligger några 
tidvis vattenfyllda vätar/glupar med bördig granskog med ett stort inslag av asp. 
 
I den sydöstra delen dominerar sumpskogar av gran och tall, med inslag av löv 
som björk, klibbal, sälg och asp. Sumpskogarna är skiktade och olikåldriga, 
med en varierande förekomst av död ved. Ringlav förekommer här på ett flertal 
ställen.  
 
I de centrala delarna är naturvärdena lägre, eftersom delar av området här består 
av hyggen och yngre skogar. 
 
Genom att området i stor utsträckning inte påverkats av modernt skogsbruk 
avviker det genom förekomst av naturskogsstrukturer och element markant från 
omgivande skogslandskap. Här finns ett stort antal arter som missgynnas av 
skogsbruksåtgärder. Rödlistade arter som hittats i området är smålom, tretåig 
hackspett, reliktbock, vedtrappmossa, liten hornflikmossa, liten trumpetmossa, 
rosenticka, stjärntagging, ringlav, violettgrå tagellav, lunglav, aspgelélav, 
stiftgelélav, och dvärgbägarlav. Områdets höga naturvärden och stora framtida 
potential understryks av att rödlistade arter från flera olika organismgrupper 
(fåglar, skalbaggar, mossor, vedsvampar och lavar) förekommer. 
 
Sammantaget har området sådana naturskogsstrukturer och naturvärden som 
inte går att kombinera med skogsbruk eller andra former av exploateringar. För 
att bevarandevärdena ska bestå ska stora delar av området lämnas för fri 
utveckling. 
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1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Det finns inga kända kulturhistoriska bevarandevärden. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Flera av våtmarkerna i området har geovetenskapliga bevarandevärden. Hela 
området ligger inom riksintresseområdet ”Myrar mellan Skåssan och havet”, 
som har stora vetenskapliga värden genom att landhöjningen skapat en 
kontinuerlig serie av olika långt utvecklade myrar. Utvecklingen av myrarna 
kan följas från de unga myrarna något tiotal meter över havet i öster till fullt 
utvecklade mossebildningar som Skåssan 65 m ö h i väster. Bland våtmarkerna 
inom Skvallerbäckens naturreservat finns två särskilt utpekade objekt. Det ena 
är Syrvälling, vilket är ett strängkärr med stora och tydligt differentierade 
strukturer. Den andra är Våtmark vid Igeltjärnen, vilket är en svagt välvd, 
excentriskt utbildad mosse med halvöppet mosseplan. Båda dessa är klassade 
som klass 2-myrar i våtmarksinventeringen (VMI). 
 
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Området är av litet intresse för friluftslivet. I dagsläget utnyttjas området inte 
för friluftsliv i någon större omfattning. 
 
1.5 Källförteckning 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1980-1998 
Skyddsvärda myrar i Gävleborgs län, 1985:2 
Värdefull natur i Gävleborg, Gävleborgs läns naturvårdsprogram, 
Länsstyrelsens rapport 1997:12 
Taigaekologernas naturskogsinventering 1998 
Värdefulla skogar i Gävleborg, Länsstyrelsens rapport 1999:4 
Våtmarksinventering i Gävleborg, Länsstyrelsens rapport 2001:7 
 

PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras. Skötselområdena är: 
1: Naturskog och annan skog med i huvudsak fri utveckling 
2. Yngre skogar med möjlighet till viss skötsel 
3: Sjöar och våtmarker med fri utveckling 
4: Friluftsliv och skötsel av anläggningar 
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Skötselplanens skötselområde 1: Naturskog och annan skog med i huvudsak 
fri utveckling, 234 ha 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Utbredningen av naturskog och naturskogsartad skog är 235 ha. 
• Lövbrännekaraktären bibehålls i skogsområdet norr om Glatjärnen. 
• Död ved i olika former och nedbrytningsstadier förekommer i hela området, 

med i genomsnitt minst 15 m3 per hektar. 
• Minst 5 arter typiska för naturskogar ska kunna återfinnas i skötselområdet, 

t.ex. tjäder, tretåig hackspett, reliktbock, vedtrappmossa, rosenticka, 
tallticka, violettgrå tagellav, ringlav, skinnlav och aspgelélav.  

 
Skötselåtgärder: 
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området. I framtiden kan det 
vid förändrade förhållanden bli aktuellt att utföra skötselåtgärder som syftar till 
att bevarandemålen uppfylls. Det kan t ex innebära naturvårdbränning i 
området norr om Glatjärnen. 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Yngre skogar med möjlighet till viss 
skötsel, 44 ha  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• På sikt ska hela skötselområde 2 ha övergått till naturskogsartad skog (och 

då ingå i skötselområde 1). 
 
Skötselåtgärder: 
Inga skötselåtgärder är i dagsläget planerade, men det kan bli aktuellt med 
åtgärder som påskyndar skogens övergång till naturskog, t ex luckhuggning och 
skapande av död ved. 
 
Skötselplanens skötselområde 3: Sjöar och våtmarker med fri utveckling, 42 
ha  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Områdets hydrologi är ostörd, dvs fysiska ingrepp som påverkar 

vattenavrinningen saknas. 
 
Skötselåtgärder: 
Inga  
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Skötselplanens skötselområde 4: Information och friluftsliv 
 
Bevarandemål:  
• Reservatets gränser ska vara tydligt markerade. 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet ska 

finnas vid vändplanen på skogsbilvägen som ansluter från nordväst (se 
skötselkartan s. 8). 

 
Skötselåtgärder: 
Markering av reservatets gränser och uppsättning av informationsskylt. Den 
vändplan där informationsskylten ska sitta kommer att behöva utvidgas med ca 
6 m åt sydost (på fastigheten Ringa 7:17) för att vara godkänd och kunna 
användas som vändplan för de virkestransporter som sker från fastigheterna 
utanför naturreservatet. Utvidgningen görs i vägsamfällighetens regi.  
 
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 
 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 
24:e år för: 
 
• Utbredning av naturtyper 
• Förekomst av död ved 
• Förekomst av typiska arter 
• Ostörd hydrologi 
 
Parametrar och mått för uppföljning av förekomst av död ved, gamla träd samt 
typiska arter bör utarbetas utifrån kända miljöövervakningsmetoder eller 
liknande. 
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4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd När Var Priori-

tering 
Finansiering 

Markering och 
underhåll av 
reservatets gränser 

Initialt och därefter 
vid behov 

Reservatets gränser 1 Skötselanslaget 

Ta fram, sätta upp 
och underhålla 
informationsskylt 

Initialt och därefter 
vid behov 

Vid vändplanen på 
vägen som ansluter 
från nordväst  

1 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
utbredning av 
naturtyper 

Vart 24:e år Skötselområde 1 
och 2 

2 Skötselanslaget 

Uppföljning av död 
ved 

Vart 24:e år Skötselområde 1 2 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
typiska arter 

Vart 24:e år Skötselområde 1 2 Skötselanslaget 

Uppföljning av 
ostörd hydrologi 

Vart 24:e år Skötselområde 3 3 Skötselanslaget 

 
5. Revidering 
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 10 år.  
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Gräns för naturreservatet
Centrumkoordinater X: 6812849  Y:1566448Skala 1:20 000

Fastighetsgränser

 

  

Ringa 7:17
Å 2:4



 



L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N  

 
G Ä V L E B O R G S  L Ä N  

Teknisk beskrivning 
2007-11-19 
Ärendenummer 
X03585 
Förrättningslantmätare 
Eva Bodell 

 

 

Ärende Naturreservat Skvallerbäcken  

 Söderhamn kommun Gävleborgs län 

Koordinatsystem Koordinatförteckning i system RT 90 2.5 GON V 0:-15 

Koordinatkvalitet Inre 25 mm, Yttre 3000 mm 
 

Punktnummer X Y  Markering 

  

 1180 6810177.70 1567316.15 Hål i sten 

 1181 6810119.80 1567392.87 Råsten 

 1182 6810103.10 1567381.23 Råsten 

 8213 6813410.88 1566150.44 Råsten 

 8214 6812012.56 1564914.52 Träpåle 

 8216 6811802.95 1565073.65 Rör i sten 

 8217 6811417.66 1565181.47 Träpåle 

 8218 6811428.03 1565190.25 Råsten 

 8219 6811955.44 1565651.73 Råsten 

 8220 6811835.39 1565784.18 Rör i sten 

 8221 6811766.05 1565867.84 Rör i sten 

 8223 6812117.23 1566172.63 Råsten 

 8224 6812646.68 1566633.14 Råsten 

 8235 6812708.62 1566686.77 Rör i mark 

 8236 6812667.60 1566731.61 Rör i mark 

 8237 6812549.20 1566869.55 Rör i sten 

 8238 6812497.13 1566928.31 Rör i sten 

 8239 6812436.78 1566995.21 Rör i sten 

 8240 6812387.81 1567051.11 Rör i sten 

 8241 6812324.47 1567122.44 Rör i mark 

Sida 1 (2) 

Aktbilaga TBE 



LANTMÄTERIMYNDIGHETE
N 
GÄVLEBORGS LÄN 

2007-11-19 2 
Ärendenummer: X03585 

Aktbilaga: TBE 
 

T ek n i s k  bes k r i v n in g  B l a n k e t t  T E K N B E S  -  f e b r u a r i  1 9 9 9  
 

Punktnummer X Y  Markering 

 8242 6812207.36 1567248.14 Rör i sten 

 8243 6812162.43 1567210.20 Rör i sten 

 8244 6812119.83 1567254.64 Rör i sten 

 8245 6812179.58 1567305.08 Råsten 

 8246 6812255.25 1567370.53 Råsten 

 8248 6812849.42 1567873.17 Rör i sten 

 8249 6812929.61 1567792.73 Rör i sten 

 8250 6812970.16 1567777.36 Rör i sten 

 8251 6813005.66 1567694.08 Rör i sten 

 8252 6812971.21 1567610.42 Rör i mark 

 8253 6813046.43 1567529.04 Rör i sten 

 8254 6813217.36 1567348.25 Rör i sten 

 8255 6813328.04 1567227.38  

 8257 6813474.57 1567355.86 Råsten 

 8258 6813520.53 1567396.09 Rör i sten 

 8259 6813607.68 1567305.97 Rör i sten 

 8260 6813716.82 1567193.14 Rör i sten 

 8262 6813907.83 1567361.02 Råsten 

 8263 6814147.25 1567151.84 Råsten 

 8265 6814152.34 1567147.38 Rör i mark 

 8266 6814340.31 1566981.29 Råsten 

 4 6814035.847 1567827.356 Rör i mark 
 

Framställd genom Nymätning 

Registerkarta 15722, 15723 
 
 



Bilaga 6 

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

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


