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BILDANDE AV SVARTVIKSBERGETS NATURRESERVAT

Beslut

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det område som
avgränsas på bifogad karta (bilaga 2) som naturreservat.

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

Naturreservatets namn skall vara Svartviksbergets naturreservat.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den
värdefulla naturmiljön i området och att tillgodose friluftslivets behov av områden. Syftet skall nås
genom att:

• Inget skogsbruk bedrivs i området, exploateringar och arbetsföretag i området förhindras
• Skogen lämnas för fri utveckling med eventuell framtida skötsel som främjar lövinslaget
• Området skyltas och görs lättillgängligt för allmänheten

Skälen för länsstyrelsens beslut

Områdets miljöfaktorer, så som varierande topografi och hydrologi, humida lokalklimat och stora
lövinslag samt den goda tillgången på gamla och döda träd ger upphov till områdets artrikedom.
Särskilt områdets mycket rika mossflora skall framhållas, då den anses vara unik i denna del av
landet samt förekomsten av andra intressanta arter, däribland ett antal rödlistade, knutna till sen
boreal successionsskog. Miljöfaktorer, naturskogsstrukturer och hotade arter knutna till sen
boreal successionsskog ger Svartviksberget dess höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer att
naturvärdena inte går att förena med skogsbruk eller andra former av arbetsföretag och har därför
funnit att området ska skyddas som naturreservat.
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Uppgifter om naturreservatet

Benämning: Svartviksbergets naturreservat

Objektnummer: 21-02-107

Kommun: Hudiksvall

Registerområde: Delsbo

Kartor: Topografisk karta 16G SO
Ekonomisk karta 16G:0F

Lägesbeskrivning: Området ligger ca 14 km VSV om kyrkan i
Delsbo. Se bifogad översiktskarta (bilaga 2)

Koordinater (Rikets nät, RT 90): X: 1527060 Y: 6852160

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

Fastigheter: Hammarsvall 6:10
Hammarsvall 11:1
Långede 4:9
Långede 9:5
Långede 16:1

Markägare: Staten genom naturvårdsfonden

Areal: Total areal 150 ha
Därav landareal 150 ha
Produktiv skogsmark 130 ha
Naturskog 148 ha
Hygge/ungskog 0 ha

Naturtyper: Granskog av blåbärsris typ 2.1.2.1. 95 ha
(Vegetationstyper i Norden, Granskog av ormbunkstyp 2.1.2.5 22 ha
TemaNord 1998:510) Tallskog 2.1.1 31 ha

Övrigt 2 ha

Naturtyper: Örtrika näringsrika skogar med gran
(Natura 2000 habitattyper) av fennoskandisk typ 9050 38 ha

Västlig taiga 9010 110 ha
Övrigt 2 ha

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen



Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post
801 70  GÄVLE Borgmästarplan 026-17 10 00 026-17 13 93 lansstyrelsen@x.lst.se

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 förfoga
över fastighet inom naturreservatet.

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. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, aska eller
växtnäringsämnen,

3. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart,

4. bedriva mineralutvinning.

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

6. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats,

7. 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,

8. bedriva militär övningsverksamhet, anordna idrottstävling eller motortävling,

9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,
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B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelse för fastighetsägaren
och/eller annan sakägare 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.  Övriga åtaganden enligt fastställd skötselplan.

4.  Naturvårdsskötsel enligt fastställd skötselplan.

5.  Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

6.  Uppföljning av kvalitetsmål och skötselmål enligt fastställd skötselplan.

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

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

1. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt,
vegetationen får dock ej skadas,

2. elda eller ta ved,

3. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och
blomplockning för eget behov är dock tillåten,

4. klättra i bergets lodyta eller i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, bortföra
djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget den jakt som får
bedrivas i reservatet,

5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

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,

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

Ärendets handläggning

Svartviksberget uppmärksammades genom Skogsvårdsstyrelsens fynd av ett flertal
nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden 1994. Företrädare för den ideella naturvården
har även bidragit med intressanta artfynd i området (Ersare 1998). Särskilt mossfloran
uppmärksammas. Länsstyrelsen inventerade Svartviksberget 1999 och bedömde att området
borde skyddas som naturreservat.

2001-08-06
Den 6 augusti 2001 hade Länsstyrelsen ett informationsmöte med berörda markägare. I februari
2003 hade avtal om ersättning slutits med alla berörda markägare.

Den 18 mars 2003 skickades reservatsförslaget och skötselplan på remiss till berörda sakägare
och andra aktörer vars yttrande kunde vara värdefulla för beslutet.
Yttranden har inkommit från Hudiksvalls kommun, Skogsvårdsstyrelsen och SGU samt från
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Hudiksvalls kommun är positiva till bildandet av Svartviksbergets
naturreservat och meddelar att reservatet inte motverkar intentionerna i översiktplanen då
området är utpekat i kommunens naturvårdsplan. Kommunen påpekar att skötsel av
skogsbilvägen som går genom reservatet bör regleras i skötselplanen, bland annat med avseende
på anläggande av vägdiken. Länsstyrelsen bedömer att vägfrågor inte bör ingå i skötselplanen
utan istället bevakas vid fastighetsregleringen där andelstalen i vägsamfälligheten regleras. SGU
tillstyrker reservatsbeslutet och har bidragit med information om geologin. Kulturmiljöenheten
hade inga erinringar.
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Beskrivning av naturreservatet

Svartviksberget är ett imponerande berg, ca 250 m högt och relativt brant, som reser sig söder
om sjön Gryttjen. Området ligger i Hudiksvalls kommun, ca 11 km öster om Ljusdal och 15 km
väster om Delsbo, mitt i Hälsingland.

Berget utgörs av ögongnejsgranit med ett litet inslag av grönsten, amfibolit. Jordarten är sandig,
normalblockig morän. Den förhärskande isrörelseriktingen i området har varit västlig till nordvästlig
och områdets västligaste del ligger över högsta kustlinjen.

Gammelskogen på Svartviksberget är en sen boreal successionsskog med stort lövinslag.
Trädskiktet varierar mellan att vara grandominerat och talldominerat. Förekomst av skyddade
lodytor, rasbranter, källpåverkad mark och sumpskogspartier gör området omväxlande och
intressant. Här finns allmänt med gamla träd och tillgången på död ved är god. Områdets
belägenhet i nordsluttning ger upphov till ett humitt klimat som är mycket gynnsamt för flera
rödlistade arter. Sammanlagt har 38 rödlistade arter och arter med signalvärde hittats. Av dessa
är 16 rödlistade, 2 i kategori sårbar och 14 i kategori missgynnad. Bland intressanta arter kan
nämnas skogsfru, doftticka, kattfotslav, broddflikmossa och kalkflikmossa. Mossfloran är mycket
rik och anses unik för Hälsingland.

I delar av området har virkesuttag skett ungefär fram till 1960-talet. I anslutning till det riktigt
branta partierna på bergets nordsida finns gammal naturskog opåverkad av mer sentida uttag.

Svartviksbergets naturvärden utgörs av områdets varierande topografi och hydrologi, humida
klimat och skogliga strukturer som är typiska för sen boreal successionsskog, samt förekomsten
av rödlistade arter knutna till skogstypen. Dessa naturvärden kan gå förlorade om området utsätts
för skogsbruk eller andra arbetsföretag, genom att det humida klimatet förändras av större
luftgenomströmning, att substrat i form av gamla och döda träd minskar eller försvinner.
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Länsstyrelsens bedömning

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bland annat 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.

Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § bedömer Länsstyrelsen 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 samt att föreskrifterna motsvarar
behovet av skydd för att syftet skall uppnås.

Länsstyrelsen bedömer att naturreservatets inte motverkar intentionerna med översiktsplanen för
Hudiksvalls kommun.

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.

Om det senare visar sig finnas nya skäl till inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, kan
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken meddela detta.

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
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skogsvårdslagen. Det ansvar som markägaren har enligt 29 § skogsvårdslagen är därför efter
reservatsbildningen statens ansvar.

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 14 januari 2004 förutsatt att det inte överklagas och att det kungjorts i
ortstidningen.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos regeringen. Se bilaga 4 om hur man överklagar.
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Beslut i ärendet har fattats av landshövding Christer Eirefelt. I den slutliga handläggningen har
även deltagit enhetschef Karl Gullberg, jurist Maria Brolin och biolog Anna Koffman, den
sistnämnde föredragande.

Christer Eirefelt
Anna Koffman

Bilagor:

1. Skötselplan
2. Översiktskarta
3. Beslutskarta
4. Hur man överklagar
5. Sändlista
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Skötselplan för
Svartviksbergets blivande naturreservat

Bilaga 1

Tillhör beslut 511-8479-01
84-226
2003-12-15  1(7)

Naturenheten
Anna Koffman
Tel. 026-171251

anna.koffman@x.lst.se

SKÖTSELPLAN FÖR SVARTVIKSBERGETS NATURRESERVAT
1. Syfte med säkerställande och skötsel

Det huvudsakliga syftet är att bevara den biologiska mångfalden samt att vårda och bevara den
värdefulla naturmiljön i området. Ett övergripande syfte är också att tillgodose friluftslivets behov
av besöksområden. Syftet ska nås genom att:

• Inget skogsbruk bedrivs i området, exploateringar och arbetsföretag i området förhindras
• Skogen lämnas för fri utveckling med eventuell framtida skötsel som främjar lövinslaget
• Området skyltas och görs lättillgängligt för allmänheten
2. Beskrivning av området och dess bevarandevärden

2.1 Biologiska bevarandevärden

Svartviksbergets naturvärden utgörs av områdets varierande topografi och hydrologi, humida
klimat och skogliga strukturer som är typiska för sen boreal successionsskog, samt förekomsten
av rödlistade arter knutna till skogstypen. Det rika lövinslaget med framförallt sälg ska nämnas.
Sammanlagt har 38 rödlistade arter och arter med signalvärde hittats. Av dessa är 16 rödlistade,
2 i kategori sårbar och 14 i kategori missgynnad. Särskilt områdets mycket rika mossflora skall
framhållas, då den anses vara unik i denna del av landet.

2.2 Kulturhistoriska bevarandevärden

Inga kända kulturhistoriska värden finns i området.

2.3 Geologiska och hydrologiska bevarandevärden

Svartviksbergets naturreservat ligger på Svartviksbergets norra sluttning mot sjön Gryttjen.
Bergets topp når ca 370 m ö h och har relativt branta sidor. Berg i dagen, rasbranter och
skyddade lodytor förekommer på flera ställen inom reservatet. Berget utgörs av ögongnejsgranit
med ett litet inslag av grönsten, amfibolit, vilket gynnar floran i området. Den förhärskande
isrörelseriktingen i området har varit västlig till nordvästlig. Isräfflor på Svartviksbergets södra
sluttning visar dessa riktningar. Reservatets högst belägna del – över ca 245 m ö h – ligger över
högsta kustlinjen och är därmed opåverkad av svallning. Ett tydligt strandhak i moränsluttningen
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med svallsediment och framspolade bergytor går tvärs genom reservatet på denna nivå. Moränen
är sandig med normal blockhalt i markytan. Förutom morän förekommer mindre torvmarker –
kärr – i reservatet. De hydrologiska betingelserna karakteriseras av områdets belägenhet i nord-
och nordöstsluttning som ger upphov till ett humitt klimat. Det rörliga markvattnet är påtagligt i
form av källpåverkad mark, kärr och sumpskogspartier.

2.4 Friluftsliv

Svartviksberget är ett iögonfallande berg sett från vägen mellan Delsbo och Ljusdal. Berget ligger
vackert, med fin utsikt över sjön Gryttjen som har goda fiskevatten. Öster om området ligger ett
antal fritidsstugor och avståndet till Ljusdal är endast dryga milen. Jakt bedrivs i mindre omfattning
i området.

2.5 Bebyggelse och anläggningar

Genom området, parallellt med sjön går en skogsbilväg. En annan skogsbilväg angränsar till
områdets sydostligaste del. Inom området finns en förfallen skogskoja från 1950- eller 1960-tal.

2.6 Sammanfattande och prioriterade bevarandevärden

Sen boreal successionsskog med stort lövinslag och hög luftfuktighet samt rödlistade arter och
signalarter knutna till naturtypen.
3. Indelning i skötselområden

Reservatet består av två typer av skötselområden. A som karakteriseras av sen boreal
successionsskog med höga värden knutna till barrträd, vars värden kan bibehållas av skogstypens
interndynamik, och B som karakteriseras av sen boreal successionsskog med rikt lövinslag, vars
värden kan behöva aktiva åtgärder för att bibehållas. Skötselområdena redovisas i kartform sist i
skötselplanen.
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4. Mål och skötselåtgärder för skötselområden

4.1 Generella riktlinjer

Reservatet disponeras främst för naturvård.

4.2 Kvalitetsmål och skötselmål

Syftet med formulering av kvalitetsmål är att få ett mått på gynnsam bevarandestatus för
prioriterade bevarandevärden. Genom att välja lämpliga indikatorer och för dem precisera
kvantitet och kvalitet ska man kunna få ett mått på om skötseln av ett område uppfyller
syftet/syftena med reservatet.

Övergripande kvalitetsmål:
Naturtypen sen boreal successionsskog, ska ha en gynnsam bevarandestatus där:
• Arealen ska vara 150 hektar. Av denna areal ska Örtrika näringsrika skogar med gran av

fennoskandisk typ (9050) enligt Natura 2000:s naturtypssystem vara 38 ha och resten ska
vara Västlig taiga (9010) enligt Natura 2000:s naturtypssystem.

• Artsammansättningen är sådan att arter som indikerar naturskogsartade förhållanden, knutna
till sen boreal successionsskog med stort lövinslag och hög luftfuktighet, ska vara allmänt
förekommande i området.

Skötselområde A

Kvalitetsmål:
Skogen ska vara flerskiktad och luckig med ett humitt klimat. Det ska finnas allmänt till rikligt av
både stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Mossfloran ska vara rik och de
arter som påträffats vid mossinventering 1998 ska ha livskraftiga populationer i naturreservatet.

Skötselmål:
Bevara sen boreal successionsskog med hög luftfuktighet.

Skötselåtgärder:
Fri utveckling.

Skötselområde B

Kvalitetsmål:
Skogen ska vara flerskiktad och luckig med ett humitt klimat. Området ska hysa ett påtagligt
lövinslag av framförallt sälg. Det ska finnas allmänt till rikligt av både stående och liggande död
ved i olika nedbrytningsstadier. Mossfloran ska vara rik och naturskogsindikerande arter ska
finnas i området.

Skötselmål:
Bevara sen boreal successionsskog med stort lövinslag och hög luftfuktighet.
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Skötselåtgärder:
Fri utveckling till en början. Sparsam uthuggning av gran om lövandelen hotas.
5. Information, friluftsliv och turism

Syftet med friluftslivet i området är att ge allmänheten möjlighet till förståelse om och
naturupplevelser i, ett naturligt ekosystem med arter och strukturer givna utifrån de
naturgeografiska förutsättningarna.

Vägvisning till Svartviksberget bör ske vid avtagsvägen från 84:an mellan Ljusdal och Delsbo
samt i korsningen Hammarsvallen – Järnvallen.

Parkeringsplats kan vid behov anläggas i anslutning till området. I dagsläget torde dock vägrenen
till befintlig skogsbilväg utgöra tillräcklig plats som besöksparkering.

Entré till reservatet kan med fördel placeras i viken intill skogsbilvägen, varifrån den majestätiska
bergsbranten reser sig i sydväst.

Informationstavla med karta över området och beskrivning av Svartviksbergets naturvärden
placeras vid entrén.

Stigar kan om besökstrycket ökar, anläggas i området.
6. Uppföljning och dokumentation

Uppföljningen och dokumentationen skall utgöra underlag för eventuell revidering av
skötselplanen och skötselavtal med uppdragstagare/brukare.

Uppföljningen ska ge svar på i vilken utsträckning preciserade mål nås och till vilka kostnader.
Uppföljningen ska ske med avseende på skötselåtgärder, skötselmål och kvalitetsmål.

6.1 Dokumentation av skötselåtgärder

Dokumentation av skötseln skall göras med avseende på utförda skötselåtgärder, tidpunkt för
utförandet, noteringar om effekter av åtgärden, kostnader och intäkter samt finansiering av
naturvårdsförvaltningen.

Följande bör dokumenteras:
- år och månad för åtgärdernas utförande
- del av reservatet (skötselområde etc.)
- åtgärdernas eventuella effekt
- kostnad för åtgärden
- eventuella samråd och tillstånd

6.2 Uppföljning av skötselåtgärder

I samband med skötselinsatser aktualiseras i området ska en plan för uppföljning av skötsel och
underhåll tas fram.
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6.3 Uppföljning av skötselmål

Uppföljning av skötselmålen görs av Länsstyrelsen var tionde år.

6.4 Uppföljning av kvalitetsmål

Huvudansvarig för uppföljningen är Länsstyrelsen.

Skogliga strukturer och förekomst av naturskogsindikatorer dokumenteras.

7. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd När Var Vem Prioritet Finansiering
Gynna lövinslaget Om framtida

behov
uppstår

Skötselområde
B

Länsstyrelsen 2 Skötselanslaget

8. Ansvar för planering och skötsel enligt plan

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för att skötsel och uppföljning enligt skötselplanen genomförs.
9. Åtgärder och finansiering

Staten bekostar reservatets utmärkning, skyltning och vård.

Åtgärd När Var Vem Prioritet Finansiering
Utmärkning av reservatets
gränser

Initialt och
sedan vid
behov

Hela reservatet Lantmäteriet 1 Skötselanslaget

Vägvisning initialt • Avtagsvägen
från 84:an

• Korsningen
Hammarsvallen
Järnvallen

Länsstyrelsen 2 Skötselanslaget

Informationsskyltar,
framställning och uppsättning

Initialt och
sedan vid
behov

Vid reservats-
entrén

Länsstyrelsen 1 Skötselanslaget

Parkering / stigar, anläggning
och underhåll

Om behov
uppstår

Utreds vid behov Länsstyrelsen 3 Skötselanslaget

Uppföljning av kvalitets- och
skötselmål

Vart 10:e år Hela reservatet Länsstyrelsen 1 Skötselanslaget

Dokumentation av
skötselåtgärder

Löpande Skötselområde B Länsstyrelsen 1 Skötselanslaget

10. Revidering

Skötselplanen skall gälla tills vidare. Den bör ses över och eventuellt revideras vart
tionde år eller vid behov.
11. Referenser

Skogsvårdsstyrelsen, Gävle-Dala.1994. Nyckelbiotopsinventering.
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Mossinventering Svartviksberget Ersare, G. 1998.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län.1999. Inventering inför reservatsbildning.
Berggrundskartan 16G Ljusdal SO, SGU serie Ai nr 36
Jordartskartan 16G Ljusdal SO, serie Ak nr 29.
Yttrande från SGU 2003-04-15
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bilaga 4

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).


