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mats.norin@x.lst.se

Se sändlista

BILDANDE AV STORÖNS NATURRESERVAT

Beslut

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det
område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 3) som naturreservat.

Naturreservatets namn skall vara Storöns naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet

Benämning: Storöns naturreservat

Objektnummer: 21-02-116

Kommun: Nordanstig

Karta: Ekonomisk karta 16H:4D

Lägesbeskrivning: Naturreservatet är beläget ca 3 km sydost
om Bergsjö och ca 6 km nordväst om
Harmånger. Se bifogad översiktskarta
(bilaga 2)

Centrumkoordinater (Rikets nät, RT 90): X: 1568399 Y: 6871544

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

Fastigheter och markägare (efter slutförd
fastighetsreglering):
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Areal: Total areal 50 ha
Därav landareal 48 ha
Produktiv skogsmark 44 ha
Naturskog ca 35 ha
Hygge/ungskog ca 6 ha

Naturtyper enligt Metrias naturtypskartering
(KNAS):

Skogsareal 44 ha
Därav produktiv skogsmark 44 ha
Betesmark 3 ha
Vatten 2 ha
Övrigt 1 ha

Förvaltare: Länsstyrelsen

Syftena med naturreservatet

Syftet med Storöns naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden
och att vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna boreal naturskog,
örtrik granskog och hävdade gräsmarker, samt de typiska växt- och
djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt
tillstånd. Därutöver syftar reservatet till att tillgodose friluftslivets behov av
naturområden och att förstärka Storöns funktion som ett uppskattat
besöksmål för naturupplevelser.

Strukturer som t ex död ved, gamla träd och öppna gräsmarker ska
förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Typiska arter som
underviol, vårärt och skogsvicker ska ha gynnsamt tillstånd, liksom
livsmiljöer för de skyddsvärda arterna kandelabersvamp och rosenticka.
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela
reservatet, och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska
naturmiljöer och arter.

Syftet skall nås genom att:

• De värdefulla skogsområdena lämnas för fri utveckling
• Övriga skogsområden sköts så att uppkomsten av lövrik naturskog

gynnas
• Vissa av de öppna ängsmarkerna hävdas
• Områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet förstärks genom

anläggande av angörningspunkt med information om reservatet.
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Skälen för länsstyrelsens beslut

Beskrivning av prioriterade bevarandevärden

Storön ligger i sjön Storsjön nära kusten i norra Hälsingland. Ön är
biotopmässigt varierad, bördig och botaniskt mycket rik. Stora delar av ön
utgörs av grandominerad naturskog med påfallande stort lövinslag. På andra
delar av ön är mänsklig påverkan påtaglig, främst märks spåren av odling
och bete i de centrala delarna.

Delar av Storön har tidigare utnyttjats för jordbruk. De centrala delarna av
ön är utmärkta som ängsmarker på laga skiftes-kartor från mitten av 1800-
talet. Delar av dessa är idag igenväxande med lövträd med inslag av gran.
På öns centrala del finns en öppen ängsmark med rik kärlväxtflora, med
arter som backnejlika, ängsklocka och rödklint. Övriga delar av ön har
sannolikt alltid varit skogsmark, om än betespåverkade. Vissa delar av ön är
påverkade av modernt skogsbruk. Bland annat finns ett nyupptaget hygge på
öns södra del och några lövdominerade ungskogar.

Naturskogen på ön innehåller mycket stora mängder död ved och flera
rödlistade kryptogamer, bl.a. rosenticka (Fomitopsis rosea), gränsticka
(Phellinus nigrolimitatus) och kandelabersvamp (Clavicorona pyxidata).
Det stora lövinslaget och den örtrika sydsluttningen med stora mängder
underviol höjer områdets värde.

Hela ön har en mycket rik kärlväxtflora som sannolikt beror på kalkrika
jordar, men också på att området, skogen och ängarna dels historiskt och
dels tills för några år sedan betades. Ön i sin helhet har mycket höga
naturvärden kopplat dels till den grandominerade naturskogen, den rika
floran och till de lövdominerade partierna.

Andra sakförhållanden med betydelse för avgörandet att bilda
naturreservat

I det nationella miljökvalitetsmålet Levande Skogar anges att ytterligare
320 000 ha skyddsvärd skogsmark i landet ska skyddas som naturreservat
till år 2010, räknat från 1998. Detta nationella miljömål har brutits ner till ett
regionalt miljömål av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Där fastställs
att i Gävleborgs län skall 17 520 ha skyddas som naturreservat inom
ovanstående tidsperiod. I och med detta beslut om naturreservat skyddas
44 ha produktiv skogsmark, varav 35 ha med höga naturvärden. Detta är av
betydelse för uppfyllelsen av de nationella och regionala miljömålen.
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Enligt kommunens översiktsplan ingår naturreservatet i skogsbruksområden
med intresse för naturvården. Länsstyrelsen bedömer att naturreservatet inte
motverkar intentionerna i Nordanstigs kommuns översiktsplan.

Föreskrifter för naturreservatet

För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla.

Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå
syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande
skötselplanen.

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 tex. 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. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

9. anordna idrottstävling eller motortävling,
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10. bedriva militär övningsverksamhet,

11. 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. Anläggning och underhåll av landstigningsplats och vandringsstigar,
vars lokalisering framgår av fastställd skötselplan.

4. Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv

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 eljest gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och
författningar är det förbjudet att

1. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare som
behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt, samt för
motorbåt inom reservatets vattenområden,

2. ta ved eller elda

3. tälta, annat än på anvisad plats

4. skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar
och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock
tillåten,

5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla
insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet,
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6. 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,

7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.
Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet,

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

9. skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra
sten,

10. rida eller cykla i terrängen,

11. 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 reservatet och skall ligga till grund
för dess vård skötsel.

2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.

3. Naturreservatet skall utmärkas genom förvaltarens försorg enligt
svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.

Fastställelse av skötselplan

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1).

Ärendets handläggning

Storön är sedan länge känt främst för sina botaniska värden. Området
uppmärksammandes framförallt för sina botaniska värden. Redan i början
på 1990-talet föreslog Gävleborgs Botaniska sällskap och
Naturskyddsföreningen att området skulle skyddas. Storön inventerades av
Länsstyrelsen 1999 och reservatsbildningen inleddes år 2000.

Ingrepp i form av skogsbruk har trots naturvärdena skett på ön under 1990-
talet. På grund av medelsbrist har inte området kunnat prioriterats tidigare.
Värdering av området har genomförts i omgångar av såväl Svefa AB som
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Länsstyrelsens Lantbruksenhet under andra hälften av 1990-talet.
Förhandlingar med markägare har ägt rum sedan år 2000. Av de femton
fastigheter som berörs av reservatet har avtal om köp träffats gällande
tretton fastigheter och avtal om intrångsersättningar träffats med två
markägare.

Länsstyrelsen har under maj 2004 tillställt sakägare och andra berörda ett
förslag till beslut och skötselplan för yttrande. I de fyra remissyttranden som
inkommit har inga invändningar mot reservatsbildningen framförts. Tre av
instanserna påtalar behovet av preciseringar i skötselplanen, främst vad
gäller skötseln av ängsmarken. Dessa synpunkter har beaktats vid
fastställandet av skötselplanen för området. Vidare framförs önskemål om
anläggande av landstigningsplats på öns sydöstra sida samt synpunkter
gällande stigar och anläggningar för friluftslivet (främst stigar och
rastplatser). Även dessa synpunkter har så långt det varit möjligt beaktats
vid det slutliga utformandet av skötselplanen. En instans anser att det för
turistiska syften skall vara tillåtet att uppföra järnåldershus i området.
Länsstyrelsen anser att detta inte är förenligt med reservatets syften. De
kulturhistoriska värdena säkerställs genom varsam skötsel av historiska
lämningar i form av husgrunder som finns i området. Slutligen har en
instans framfört att skogsmarken i anslutning till stugor, ängsmark och
husgrunder skall hållas ”vårdad och välskött”. Enligt skötselplanen skall
husgrunderna hållas fria från igenväxning och ängsmarken hävdas. Utöver
detta är syftet med reservatet att skogsmarken i skall utvecklas mot
naturskog, varför denna typ av skötsel ej är möjlig.

SGU förslår i sitt yttrande att det vore önskvärt att Länsstyrelsen utför en
geologisk besiktning av reservatsområdet för att fördjupa den
geovetenskapliga dimensionen av områdets naturvärden. Länsstyrelsen
kommer att utreda möjligheterna att genomföra en sådan studie för att kunna
tillföra dessa aspekter i informationsmaterial kring reservatet.

Länsstyrelsen har efter remissen av reservatet avvaktat med beslut i ärendet
för att invänta slutförandet av förhandlingarna kring markåtkomst och avtal
om skötsel av området. Dessa förhandlingar är nu slutförda.

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall 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.

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. Vid
avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte
går längre än vad som krävs för att syftet skall 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 skall 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.

Eftersom området i stort skall lämnas till fri utveckling skall 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.
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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.

Beslutet träder i kraft den 24 juli 2006 förutsatt att det inte överklagas och
att det kungjorts i ortstidning.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 6 om hur man
överklagar.

Beslut i ärendet har fattats av landshövding Christer Eirefelt. I den slutliga
handläggningen har även deltagit enhetschef Karl Gullberg, jurist Caroline
Näslund, funktionssamordnare Stefan Henriksson och biolog Mats Norin,
den sistnämnde föredragande.

Christer Eirefelt
Mats Norin

Bilagor:

1. Skötselplan
2. Översiktskarta
3. Beslutskarta
4. Brytpunktskarta med Teknisk beskrivning
5. Sändlista
6. Hur man överklagar
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NATURRESERVAT
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SKÖTSELPLAN FÖR STORÖNS NATURRESERVAT

BESKRIVNINGSDEL

1. Syfte med naturreservatet
Syftet med Storöns naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden
och att vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna boreal naturskog,
örtrik granskog och hävdade gräsmarker, samt de typiska växt- och
djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt
tillstånd. Därutöver syftar reservatet till att tillgodose friluftslivets behov av
områden och att förstärka Storöns funktion som ett uppskattat besöksmål.

Strukturer som t ex död ved, gamla träd och öppna gräsmarker ska
förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning. Typiska arter som
underviol, vårärt och skogsvicker ska ha gynnsamt tillstånd, liksom
livsmiljöer för de skyddsvärda arterna kandelabersvamp och rosenticka.
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela
reservatet, och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska
naturmiljöer och arter.

2. Beskrivning av bevarandevärdena
2.1 Administrativa data
Objektnamn Storöns naturreservat
Objektnummer 21-02-116
Län Gävleborg
Kommun Nordanstig
Total areal
Markslag och naturtyper (ha):
Skogsmark

Västlig taiga (9010)
Örtrika näringsrika skogar med
gran av fennoskandisk typ (9050)

50 ha

44 ha
11 ha

16 ha
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Övrig skogsmark (Ej N2000-
habitat)

Sötvatten
Gräsmarker

Artrika torra-friska
låglandsgräsmarker av
fennoskandisk typ (6270)

17 ha
2 ha
2 ha

1,4 ha

Prioriterade bevarandevärden:
Markslag
Naturtyper

Strukturer
Växt- och djursamhällen
Arter

Friluftsliv

Skog, ängsmark
Örtrik granskog, naturskogsartad
blandskog, hävdade gräsmarker
Död ved, gamla och grova träd

Rosenticka (Fomitopsis rosea),

Kandelabersvamp (Clavicorona pyxidata),

Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus)

Skogsklocka (Campanula cervicaria)

Stor blåklocka (Campanula persicifolia)

Bockrot (Pimpinella saxifraga)

Vårfingerört (Potentilla crantzii)

Besöksmål för det rörliga friluftslivet,
upplevelser

Bebyggelse och anläggningar En ängslada finns inom reservatet.
Övriga byggnader på ön ligger utanför
naturreservatet. I skötselplanen förslås
anläggning av landstigningsplats, stig
samt informationstavlor.

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Delar av Storön har tidigare utnyttjats för jordbruk. De centrala delarna av
ön är utmärkta som ängsmarker på laga skiftes-kartor från mitten av 1800-
talet. Spannmålsodling har förekommit under mitten av 1900-talet på
marker som senare nyttjas som betesvall. Vid denna tid fanns ca 9 ha öppen
mark på ön. Delar av dessa gräsmarker har planterats med gran, andra har
vuxit igen när hävden upphört. I dag återstår 1-2 ha öppen gräsmark på ön.
Ängsmarken och delar av omgivande skogsmark har med vissa uppehåll
hävdats genom bete med nötkreatur (t o m 1975) och därefter med får i olika
omgångar.
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Andra delar av Storön har sannolikt alltid varit skogsmark, om än till viss
del påverkade av ett extensivt skogsbete. Fram till 1990-talets mitt förekom
skogsbete med får. Utnyttjandet av skogen har troligen varit måttligt eller
litet, sannolikt på grund av drivningssvårigheterna över vatten eller is.
Mindre samlingar av avverkat virke ligger och multnar sedan decennier på
flera ställen på ön. Markägarbilden och den varierade terrängen på ön har
medfört att utnyttjandet av skogen har varit mycket varierande på de olika
delarna av ön. Modernt skogsbruk har förekommit i form av avverkningar
så sent som 1994/95.

2.3 Områdets bevarandevärden
2.3.1 Biologiska bevarandevärden
Stora delar av ön har mycket stora bevarandevärden, bestående främst i den
sedan länge orörda skogen. Västra udden innehåller mycket stora mängder
död ved och ett antal signal- och rödlistade arter, bl.a. ullticka, gränsticka,
rosenticka samt kandelabersvamp. Det stora lövinslaget och den örtrika
sydsluttningen med stora mängder underviol höjer områdets värde.
Mittpartiet på nordsidan har träd med betydligt högre ålder (upp till 200 år)
och grövre dimensioner. Även här finns mycket stort lövinslag och stora
mängder död ved.

Fågellivet på ön är rikt och varierat. Av särskilt stort värde är den goda
tillgången på grova träd och lövträd vilket är av stor betydelse för rovfåglar
och hålbyggande fåglar, bl.a. hackspettar.

Bland kärlväxter gynnade av tidigare hävd, främst bete kan nämnas
vårfingerört, skogsklocka, stor blåklocka samt bockrot. Dessa delar kommer
huvudsakligen att lämnas för fri utveckling med naturlig succession. Den
skogsmark på de centrala delarna som idag håller lägre naturvärden avses att
restaureras med målsättningen att på lång sikt förstärka områdets
lövnaturskogsvärden. I ett längre perspektiv kan de lövskogsanknutna
värdena förväntas förskjutas från nuvarande kärnområden till dessa
restaureringsområden.

Av de öppna hävdade gräsmarkerna återstår idag endast ängen vid
Surängsviken. Denna ängsmark hyser dock en rik och skyddsvärd
kärlväxtflora med arter som backnejlika, gökärt, brunklöver och ängsklocka.

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Delar av Storön har som nämnts utnyttjats för jordbruk. Ön har troligen
bebotts hela eller delar av året sedan mycket lång tid tillbaka. Husgrunder i
närheten av de öppna gräsmarkerna på ön tyder på bosättningar så långt
tillbaka som järnåldern (RÄ 111 resp 112 i Harmångers socken). Uppgifter
om ytterligare fornlämningar som exempelvis gravar saknas men återfinns
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relativt rikligt på fastlandet kring Storsjön. De gamla husgrunderna, den
öppna hävdade gräsmarken och den delvis betespräglade skogen utgör de
viktigaste kulturhistoriska värdena idag.

2.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden
Det finns inga kända geovetenskapliga värden beskrivna på Storön. Det är
dock oklart vad som orsakar de lösa jordlagrens relativt höga pH och
därmed den artrika örtfloran på Storön. En geovetenskaplig undersökning
skulle kunna klarlägga vilka geovetenskapliga bevarandevärden som finns
på Storön och har efterfrågats av SGU.

2.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Ön är ett uppskattat utflyktsmål utnyttjas av allmänheten, främst i form av
grupper i mindre båtar som åker ut till ön sommartid. Besöksfrekvensen är
dock relativt låg vilket innebär ett mycket litet slitage på naturen. Ett
återupptaget bete, de öppna gräsytorna, fornlämningarna och den värdefulla
naturskogen är förhållanden som tillsammans sannolikt kommer att öka öns
värde från friluftslivssynpunkt.

2.5 Källförteckning
• Växter i Hälsingland och Gästrikland, Nr 2 2004, Årgång 22.

ISSN 0283-8524
• Värdefull natur i Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 1997:12.

1997
• Fågelinventering på Storön, 1992
• Naturinventering på Storön, Anders Delin,1992
• Botanisk inventering, GÄBS, Göran Törnqvist, 1992

PLANDEL

3. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Reservatet är indelat i 7 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som
ska genomföras. Skötselområdena är:
1 Naturskogsartad skog, inga skötselåtgärder
2 a-c Skogsmark med varierande behov av skötselåtgärder
3 Öppna hävdade gräsmarker
4 Vattenområde
5 Kultur- och fornlämningar
6 Byggnader
7 Friluftsliv och skötsel av anläggningar
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Skötselplanens skötselområde 1: Naturskogsartad skog, inga
skötselåtgärder, 35 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Naturtyperna västlig taiga och örtrik granskog har gynnsam

bevarandestatus i hela området.

Skötselåtgärder
Skogen i skötselområdet lämnas i huvudsak för fri utveckling. Delar av
området kan betas för att bibehålla den betespräglade karaktären.

Skötselplanens skötselområde 2a: Lövrik och delvis betespräglad
skogsmark med visst skötselbehov, 4 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Områdets lövdominerade trädskikt och betespräglade karaktär bibehålls
• Grova lövträd, särskilt asp, ska finnas i minst samma omfattning som

idag, och föryngring av lövträd ska säkerställas

Skötselåtgärder
Skogen i skötselområdet lämnas i huvudsak för fri utveckling. Viss röjning
för att gynna uppkomst av löv och för att begränsa inväxning av gran.
Området bör betas för att bibehålla den betespräglade karaktären.

Skötselplanens skötselområde 2b: Lövrik skogsmark med behov av vissa
skötselåtgärder, 6 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Området övergår till naturtyperna västlig taiga eller örtrik granskog.
• Grova lövträd, särskilt asp, ska finnas i betydande omfattning, och

föryngring av lövträd ska säkerställas

Skötselåtgärder
Skogen i skötselområdet lämnas i huvudsak för fri utveckling. Viss röjning
för att gynna uppkomst av löv.

Skötselplanens skötselområde 2c: Planterad granskog, omfattande
restaureringsåtgärder, 2 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Området övergår till naturtypen örtrik granskog.
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Skötselåtgärder
Granplanteringen avverkas i sin helhet. Enstaka grövre granar lämnas
stående för att gynna uppkomst av död ved. Området lämnas därefter för fri
utveckling för att gynna uppkomst av löv. På lång sikt bör området
utvecklas till örtrik granskog med stort lövinslag.

Skötselplanens skötselområde 3: Öppna hävdade gräsmarker, ca 1,4 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Utbredningen av naturtypen artrika gräsmarker minskar inte i

omfattning
• Området hävdas årligen med slåtter och/eller bete.

Skötselåtgärder:
Initialt genomförs en röjning där befintligt slyuppslag röjs bort och
avlägsnas från ängsmarken. Därefter hävdas området årligen, antingen
genom slåtter med skärande redskap (lie eller slåtterbalk), genom bete med
får eller nötkreatur, eller genom en kombination av ovanstående metoder.
Hävden av området skall ske på ett sådant sätt att villkoren för EUs
miljöersättningar för slåtterängar alternativt betesmark uppfylls. Området
skall hävdas så att igenväxning och slyuppslag inte förekommer.

Skötselplanens skötselområde 4: Vattenområde, 2 ha

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Den öppna vattenytan är 2 ha.

Skötselåtgärder:
Inga skötselåtgärder.

Skötselplanens skötselområde 5: Kultur- och fornlämningar

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Förekommande husgrunder är friröjda från träd- och buskskikt
• Informationsskylt finns vid ovanstående lämningar

Skötselåtgärder:
I ett initialt skede röjs husgrunderna fram för att tydliggöra deras placering
och utbredning. Återkommande röjning görs vart fjärde år för att förhindra
igenväxning. Informationsskyltar som beskriver lämningarna placeras på
lämpligt ställe i närheten av husgrunderna.
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Skötselplanens skötselområde 6: Byggnader (ängslada)

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Ängsladan skall bibehålla sitt nuvarande utseende och funktion

Skötselåtgärder:
Ladan är upplåten med nyttjanderättsavtal till f d markägaren, med rätt att
underhålla ladan på ett sätt som inte väsentligen ändrar dess funktion eller
exteriör.

Skötselplanens skötselområde 7: Friluftsliv och skötsel av anläggningar

Mål
• Minst en informationsskylt med beskrivning av reservatet ska finnas
• En brygga för landstigning anläggs på öns södra sida
• Delar av befintliga stigar röjs och markering utförs från bryggan fram

till de centrala delarna av ön
• Tältplats iordningställs i anslutning till landstigningsplatsen

Skötselåtgärder:
Ovanstående anläggningar skall initialt anläggas och därefter underhållas
regelbundet. Anläggningarnas ungefärliga lokaliering framgår av den till
skötselplanen hörande kartan.

4. Uppföljning
4.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts
och när de genomförts.

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts.

4.2 Uppföljning av bevarandemål
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje
år för:
• Informationsskyltar
• Stigar/skyltar
• Anläggningar

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var
12:e år för:
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• Effekterna av hävden av de öppna gräsmarkerna

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs var
24:e år för:
• Utbredning av naturtyperna västlig taiga, örtrik granskog samt artrika

gräsmarker

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

5. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd När Var Prioritet Finansiering

Utmärkning av
gränser

Initialt och därefter
vid behov

Reservatets
gränser

1 Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen

Informationsskylt,
framställning och
uppsättning

Initialt och därefter
vid behov

Vid entrépunkt
samt vid
fornlämningar

1 Skötselanslag

Uppföra
anläggningar
(brygga, tältplats,
stigmarkeringar)

Initialt Vid entrépunkt 1 Skötselanslag

Röjning av
fornlämningar

Initialt och därefter
vart fjärde år

Skötselområde 5 1 Skötselanslag

Röjning av
ängsmark

Initialt Skötselområde 3 1 Skötselanslag

Löpande hävd av
ängsmarken

Årligen Skötselområde 3 1 Miljöersättning,
skötselanslag

Restaurering av
skogsmark

Initialt Skötselområde 2c 2 Skötselanslag

Skötsel av
skogsmark

Initialt och vart 5e
år

Skötselområde 2a-
b

2 Skötselanslag

Uppföljning av
bevarandemål

Var 12:e år Hela
naturreservatet

2 Skötselanslag

6. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare men det är lämpligt att revidera den om 10
år.
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Lantmäterimyndigheten TEKNISK BESKRIVNING Aktbil TBE
Gävleborgs län Dnr X05448

2006-06-09

Inmätning och gränsvisning av det planerade
naturreservatet Storön
Nordanstigs kommun

Koordinatförteckning (RT 90 2.5 GON V 0:-15)
Inre noggrannhet: 25mm. Yttre noggrannhet: 25mm.

Punkt nr X Y Z Markering

21NOR GRÄ 3200 6871481.15 1568739.84 - rm
3201 6871430.44 1568673.98 - rn
3202 6871476.32 1568679.37 - rm
3203 6871548.07 1568687.41 - rn
3204 6871548.90 1568665.62 - hs
3205 6871546.36 1568748.03 - rn
3206 6871548.64 1568121.86 - rn
3207 6871531.24 1568218.32 - rn
3208 6871548.75 1568221.68 - rn
3209 6871565.60 1568179.94 - ds
3210 6871572.27 1568145.09 - rn
3211 6871577.04 1568149.79 - rm
3212 6871614.95 1568054.58 - rm
3213 6871517.20 1568362.83 - rm
3214 6871511.78 1568437.37 - rm
3215 6871586.81 1568443.93 - rm
3216 6871590.45 1568388.23 - rm
3217 6871593.74 1568444.42 - rn
3218 6871220.51 1568027.27 - rm
3219 6871222.31 1567981.37 - rm
3220 6871256.37 1567981.09 - rm
3221 6871261.01 1568022.12 - rm
3222 6871217.03 1568027.71 - om
3223 6871217.37 1567981.41 - om
3224 6871567.05 1568388.13 - rm
3225 6871572.32 1568368.35 - rm
3226 6871511.63 1568439.35 - rm

21NOR POL 463 6871444.35 1568719.22 42.72 rs
464 6871542.70 1568035.54 42.94 ks
467 6871556.04 1568404.52 - rm
468 6871586.79 1568445.20 - rm
469 6871591.62 1568370.28 - rm

Förklaringar till markeringar

ds = dubb i jordfast sten
hs = borrhål i jordfast sten
ks = kryss i sten
om = omarkerad gränspunkt
rm = rör i mark
rn = råsten
rs = rör i jordfast sten
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I tjänsten

Benny Hansson
Lantmäteriingenjör
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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).




