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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
Jämtgavelns naturreservat, Ånge kommun;
beslutad den 3 juli 1995
Reservatets benämning
Objektnummer
Kommun
Socken
Fastigheter

Markägare
Lägesbeskrivning
Topografisk karta
Ekonomisk karta
Geokod
Gräns
Area
Därav landareal
Naturtyper

Naturvårdsförvaltare

Jämtgavelns naturreservat
2202066
Ånge
Borgsjö socken
Jämtgaveln 1:1 och delar av fastigheterna
Borgsjöbyn 1:28, 1:29, 4:14, 5:5, 6:1 och 9:1 som
genom fastighetsreglering kommer att överföras till
Jämtgaveln 1:1. Avstyckade tomter som omges av
Jämtgaveln 1:1 efter fastighetsregleringen
(Bastugunäset 1:2, Jämtgaveln 1:2 och Olle
Permanssons tomt) ingår inte i reservatet.
Staten genom Statens naturvårdsverk
13 km norr om Borgsjö kyrka
17 G NV, 18 G SV
17 G 9a, 9b, 18 G 0a, 0b
18G0A1E5F
Reservatets gräns är markerad med streckad linje på
karta, se bilaga 1
3 000 ha
2 520 ha
Produktiv skogsmark
1 710 ha
Myrmark
780 ha
Sjöar
480 ha
Impediment, vägar m m
30 ha
Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) beslutar länsstyrelsen att fastigheten i
Jämtgaveln 1:1 och delar av fastigheterna Borgsjöbyn 1:28, 1:29, 4:14, 5:5, 6:1 och 9:1 som
genom fastighetsreglering kommer att överföras till Jämtgaveln 1:1 skall utgöra naturreservat.
Området är inritat på till beslutet hörande karta, bilaga 1.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett brandpräglat naturskogsområde i ett naturligt
tillstånd, varvid anpassad bränning är en tillåten skötselmetod, samt att utgöra ett
referensområde för skoglig forskning. Ändamålet är även att bevara kulturhistoriska
lämningar, styra friluftslivet och underlätta för besökare genom att anordna och underhålla
stigar, skoterleder, information, enkla rastplatser, vindskydd och stugor.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8, 9 och 10
§§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla för området.
Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att:
-bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
-plocka blommor, mossor, svampar eller lavar samt gräva upp växter, dock får bär och
matsvamp plockas
-skada mark och block
-framföra motordrivet fordon eller cykel utanför väg och skoterled
-använda motorbåt i andra sjöar än Torringen
-klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet
-medföra ej kopplad hund
-medföra husvagn
-företa vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd
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