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BESLUT  
2020-03-20 Dnr 3579-2017 
 84-228 

Enheten för natur 
 

Se sändlista 
 

TILLÄGGSBESLUT – UTVIDGNING AV ÄNGA-
TJÄNNÅSENS NATURRESERVAT  

Beslut  

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att Änga-
Tjännåsens naturreservat, inrättat av Länsstyrelsen 2015-03-04, dnr 511-5165-
11, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, 
bilaga 1. För den tillkommande delen ska beslutet om bildande av Änga-
Tjännåsens naturreservat gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter 
enligt 7 kap 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken. Den 
tillkommande delen ska ingå i föreskriftsområdena 2 och 3 enligt 
föreskriftskarta i det gällande beslutet daterad 2015-03-04, dnr 511-5165-11, 
samt enligt karta i bilaga 2. 
 
Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i 
skötselområde 1 och 2 i gällande skötselplan, daterad 2015-03-04, dnr 511-
5165-11, och enligt karta i bilaga 3. 
 
Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar sig till 
var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att 
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder dock i 
kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets författningssamling, och 
dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken 
omedelbart, även om de överklagas.  
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Änga-Tjännåsens naturreservat 

NVR-id: 21–2042049 

Kommun: Hudiksvall 

Lägesbeskrivning: Området ligger ca 4 km NV om Enånger.  
 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 1), den 
tillkommande delen är snedstreckat område. 
Brytpunktskarta i bilaga 4. 
 

Fastigheter: 
 
 
Markägare: 

Enångers-Änga 1:4, Enångers-Änga 1:19, 
Enångers-Änga 1:28 och Enångers-Änga 1:29 
 
Privata 

 
Areal (från VIC Natur): 

 
Utvidgningsdel: 6,8 ha 
 
Total areal 387,2 ha 
Därav landareal 387,2 ha 
  
Produktiv skogsmark 306,2 ha  
Därav naturskog* ca 262 ha  
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering 

 
Förvaltare: 

 
Länsstyrelsen 

 
Friluftsliv: 

 
Området är av stort intresse för friluftslivet. 
 

 

Bakgrund 

Änga-Tjännåsens naturreservat bildades 2015 med syftet att bevara den 
biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön i ett 
område med höga geologiska värden i form av kalottberg, välutvecklade 
klapperstensfält och andra formationer skapade av inlandsisen och havets 
krafter. De värdefulla livsmiljöerna i området är tallskogar och barrblandskogar 
med de arter och strukturer som är typiska för dessa. Syftet med naturreservatet 
är också att tillgodose friluftslivets behov av området genom att möjliggöra för 
besökare att uppleva naturen i området. 
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Den utvidgning som nu är aktuell innebär att ytterligare 6,8 ha barrnaturskog 
skyddas i direkt anslutning till det befintliga reservatet.  
 

Länsstyrelsens motivering av beslutet 

Naturtypen i delen som utvidgas är brandpräglad, naturskogsartad 
barrblandskog med en beståndsålder på 110-130 år där tallöverståndare på runt 
200-250 år förekommer allmänt. Även äldre gran och gamla lövträd av asp och 
björk förekommer. Stående och liggande död ved finns sparsamt i området. Det 
är samma typ av prioriterade bevarandevärden som i Änga-Tjännåsens 
naturreservat och de kompletteras och förstärks därmed. 

Genom att ändra naturreservatets gräns ökas arealen skyddad barrnaturskog. I 
och med detta ökar möjligheterna att långsiktigt skydda och utveckla den 
biologiska mångfalden i området. 
 
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. Det är därför enligt länsstyrelsens 
bedömning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas 
som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Att så sker bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenområdena enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
 
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. Vid denna avvägning, enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, har 
länsstyrelsen funnit att naturreservatets avgränsning och de inskränkningar som 
gjorts i rätten att använda mark- och vattenområden (föreskrifterna) är 
nödvändiga, och att de inte går längre än vad som krävs för att uppnå syftet 
med naturreservatet.  
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och för allmänheten är så stora att de överväger de negativa effekter som kan 
uppstå för allmänheten och för berörda fastighets- och sakägare. 
 

Ärendets beredning 

Området inventerades av länsstyrelsen 2016 efter att det aktualiserades i 
samband med en avverkningsanmälan på en av fastigheterna. Naturvårdsverket 
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godkände området för naturreservatsbildning i juni 2017. Värderingen utfördes 
i september 2017 av Svefa AB. Förhandling utfördes därefter av konsultfirman 
N.A. Stefansson AB. Överenskommelse om intrångsersättning tecknades i 
januari 2018 för de fyra fastigheter som berörs. 
 
Förbudet mot att avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött 
träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras 
inom berörd fastighet. Överenskommelse om ersättning enligt 34 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. 
miljöbalken har därför träffats med berörda sakägare.  
 
Förslag till utvidgningsbeslut skickades på remiss till sakägare, myndigheter 
och andra berörda den 20 januari 2020. Följande synpunkter inkom: 
 

• SGU avstår från att yttra sig 
• Skogsstyrelsen har inget att erinra 
• Hudiksvalls kommun genom Norrhälsinge miljökontor 

tillstyrker utvidgningen av naturreservatet 
• Sametinget anser att en utvidgning av naturreservatet är förenlig 

med renskötseln och samiska intressen. Sametinget anser också 
att berörda samebyar och andra samiska aktörer ska ges 
effektivt deltagande och faktiskt inflytande i egenskap av urfolk 
och nationell minoritet. Innan länsstyrelsen fattar beslut om 
naturreservatsbildandet är det viktigt att samtliga samebyars 
inställning inhämtas och beaktas. Skulle det bli aktuellt med 
bränning, stängsling eller andra åtgärder som kan störa 
renskötseln bör det finnas en dialog med berörd sameby. 
Sametinget anser vidare att följande bör framgå i föreskrifterna: 
- Vilken sameby som har renbetesmarker inom naturreservatet.  
- Att renskötselrätten gäller fullt ut. Till exempel ”Utan hinder 
av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med 
Rennäringslagen.”  
- Få in renskötsel i stycket om ”nuvarande markanvändning”  
Länsstyrelsens bemötande: 
Länsstyrelsen delar Sametingets uppfattning om att berörda   
samebyar ska ges inflytande när naturreservat bildas. Därför 
har förslaget skickats på remiss till Voernese sameby som har 
vinterbetesland i området. De har inte inkommit med några 
synpunkter. Länsstyrelsen anser också att det är rimligt att ha 
en dialog med samebyn om skötselåtgärder så som bränning 
eller stängsling planeras. Det här beslutet om utvidgning av 
Änga-Tjännåsens naturreservat gäller enbart en ändring av 
naturreservatets gräns. Inga ändringar av föreskrifter eller 
områdesbeskrivningar är aktuella i detta beslut. Där gäller 
beslutet om bildande av Änga-Tjännåsen från 2015 fullt ut och 
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det beslutet är inte föremål för revidering i nuläget. Därför är 
det inte möjligt för länsstyrelsen att i detta beslut lägga in 
Sametingets förslag på innehåll i föreskrifterna. Dock delar 
länsstyrelsen generellt sett Sametingets syn att det bör framgå 
vilken sameby som har renbetesmark i ett naturreservat, att 
renskötsel som markanvändning kan tas upp i 
områdesbeskrivningen och att renskötselrätten gäller även inom 
naturreservat. Det är aktuellt att ta upp när länsstyrelsen bildar 
nya naturreservat eller reviderar gamla reservatsbeslut. 
Renskötselrätten, liksom andra rättigheter inom ett område, 
bedöms i varje enskilt fall när naturreservat ska bildas. 
 

Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken medge 
dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är 
förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken). 
Enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken gäller att beslut om dispens får 
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning 
på naturreservatet eller på något annat område. 
 
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingår att tillse 
att reservatsföreskrifterna följs. 
Av 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken följer bland annat att det kan medföra 
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot föreskrift som meddelats för ett 
naturreservat.  
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom naturreservatet syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ 
skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas inom naturreservatet. 
 
 
Inför detta beslut diskuterades ärendet med enhetschef Joel Isensköld, biolog 
Helena Persson, biolog Pernilla Hansson och jurist Caroline Näslund. 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 5. 
 
 
 
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill. Ärendet har handlagts och 
föredragits av biolog Sofia Engberg.  
 
 
 
 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift. 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  

1. Beslutskarta 
2. Föreskriftskarta 
3. Skötselkarta 
4. Brytpunktskarta och teknisk beskrivning 
5. Hur man överklagar 
6. Sändlista 
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Naturreservat

Teknisk beskrivning 
Kartan innehåller detaljer med olika kvalitet.  
Koordinatsystem: SWEREF99TM 
Framställd genom: Nymätning 
Mätmetod: Satellitmätning NRTK -tjänst 

Objektskarta 
Datum: 2018-11-14 Ärendenummer (SKS): SKS1120065 
Dosid: 1120065 Originalformat: 

Naturreservat Änga-Tjännåsen enligt beställning, nymätning. 

Kommun: Hudiksvall 
Län: Gävleborg 

Handläggare SKS: Anders Fridh 

Format A4

Bilaga 4



  Bilaga 4 

 
Teknisk beskrivning 

Datum: 2018-11-14 Märkning: Blå-gul snitsel märkt ”Naturskydd” och  
  stakkäppar i brytpunkter.    
Ärendenummer: SKS1120065 Mätmetod: Satellitmätning NRTK -tjänst 
Dosid: 1120065 Mätperiod: 2018-08-27 - 2018-09-03 
Handläggare: Anders Fridh 
________________________________________________________________________________ 

Objekt: Änga-Tjännåsen naturreservat, delinmätning. Utvidgning av reservat 

 Kommun: Hudiksvall Län: Gävleborg 

Koordinatsystem: SWEREF99_TM 

Koordinatkvalitet: Inre 500 mm, Yttre 500 mm 
 
Punkt ID Norr (N) Öst (E) Notering 

1 6827274,3 602047,2 Bestämmelsegränspunkt 
2 6827174,0 602370,3 Bestämmelsegränspunkt 
3 6827072,8 602452,1 Bestämmelsegränspunkt 
4 6827072,5 602440,4 Gränspunkt Råsten 
5 6827071,0 602339,3 Bestämmelsegränspunkt 
6 6827069,2 602246,9 Bestämmelsegränspunkt 
7 6826936,6 602249,7 Bestämmelsegränspunkt 
8 6826936,7 602346,0 Gränspunkt Råsten 
9 6826936,3 602527,2 Gränspunkt Råsten 

10 6826937,5 602659,0 Gränspunkt Rör i sten 
 

 



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 Gävleborg 
801 70 Gävle 
 
eller via e-post till: 
 
gavleborg@lansstyrelsen.se 
 
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. 
 
I överklagandet ska Ni ange 

1. Ert namn och Er adress 
2. vilket beslut Ni överklagar (diarienummer eller motsvarande) 
3. vilken ändring Ni vill ha, samt 
4. vilka skäl Ni anser att Ni har för ändringen. 

 
Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Naturvårdsenheten vid 
Länsstyrelsen, telefon 010-225 10 00. 
 
 

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 Havs- och vattenmyndigheten 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). 
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