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Länsstyrelsens i Västernorrlands län föreskrifter om bildande av Högänge
naturreservat i Sundsvalls kommun;

beslutad den 20 april 1999.

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET

Reservatets benämning Högänge naturreservat
Objektnummer 2202087
Kommun Sundsvall
Socken Stöde
Fastigheter Del av Vigge 2:20
Markägare Kjell och Lilian Svanberg
Lägesbeskrivning Ca 19 km väster om Matfors, intill

väg 305 mellan Stöde och Hassela
Topografisk karta 17 G NO
Ekonomisk karta 17g 2j
Geokod 17 G 2J 1A8H
Gräns Reservatets gräns är markerad med

heldragen linje på karta, se bilaga 1
Area 2,3 hektar
Därav landareal 2,3 hektar
Naturtyper Ängsmark ca 2 hektar, f d åker ca

0,3 hektar
Naturgeografisk region 30 a
Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen

BESKRIVNING AV RESERVATET

Högänge naturreservat är belägen i en sydvästsluttning på Viggesjöns östra sida nära väg 305,
på ca 180 meters höjd över havet. Bergrunden i området består framför allt av gnejsgranit och
jordarten är en basrik morän vilket ger upphov till en rik flora.

Reservatet utgörs till större delen av en ängsmark med mycket artrik flora. Sluttningen
uppvisar en mosaik av växtsamhällen, från torräng till fuktäng. Ett flertal sällsynta och/eller
hotade växtarter förekommer, t ex fältgentiana, finnögontröst, brudsporre, vildlin och
sandviol. Ängssvampfloran är också rik med bl a de mycket sällsynta arterna fager



vaxskivling, dadelvaxskivling och mjölrödskivling. Inom området finns några små f d åkrar
samt en timrad sommarladugård.

ÄRENDETS BEREDNING

Högänges ängsmark fick högsta värdeklassificering i den landsomfattande ängs- och
hagmarksinventeringen som gjordes 1987. Redan i slutet av 70-talet hade området
uppmärksammats av botianister för sin artrika flora.

Högänge är redovisat som ett naturvårdsobjekt (81198) hos länsstyrelsen och finns med i
länsprogrammet för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Området
ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och ör föreslaget som nytt
riksintresse för naturvård.

Området är redovisat som jordbruksmark i kommunens översiktsplan och inga motstående
intressen finns angivna. Markägarna har utan krav på ersättning godkänt innehållet i
nedanstående naturvård.

Området är redovisat som jordbruksmark i kommunens översiktsplan och inga motstående
intressen finns angivna. Markägarna har utan krav på ersättning godkänt innehållet i
nedanstående beslut.

För att trygga ändamålet med naturreservat förordnar länsstyrelsen med stöd av 8 – 10 §§
naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturrreservatet.

ÄNDAMÅL MED NATURRESERVATET

Ändamålet med reservatet är att för framtiden bevara och vårda ett
område av äldre odlingslandskap med dess höga natur- och
kulturvärden.

RESERVATSFÖRESKRIFTER

Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet
inom reservatet

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att:

-spränga, borra, gräva, schakta, utfylla eller tippa
-dika eller dämma
-dra fram permanent mark- eller luftledning
-anlägga väg, parkeringsplats, led eller spång
-uppföra byggnad, upplag eller annan anläggning
-skogsplantera
-sprida bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
-inplantera för trakten främmande växt- eller djurart
-upplåta mark för militär övningsverksamhet eller idrottstävling
-att utan länsstyrelsens tillstånd riva eller förändra befintlig byggnad



Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med
reservatet och som närmare anges i bifogade skötselplan (bilaga 2)

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares eller annan sakägares skyldighet
att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande åtgärder
vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet

-utmärkning av reservatsgräns
-uppsättning av informationstavla
-uppsättning och underhåll av hägnader
-årlig slåtter- och beteshävd enligt skötselplan (bilaga 2)

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att

-framföra motordrivet fordon
-tälta eller göra upp eld
-göra åverkan på mark, växter eller djur, t ex genom att gräva upp eller plocka växter, insamla
insekter eller trampa ned växande gröda
-rida eller cykla
-medföra ej kopplad hund
-uppsätta skylt, göra inskrift e dyl
-utföra vetenskaplig undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårdsförvaltningen av reservatet.

Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen som framgår av bifogad
skötselplan, bilaga 2.
2. Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare. Vid åtgärder i reservatet ska samråd ske med
markägaren.

Detta beslut har meddelats med stöd av naturvårdslagen. Upplysningsvis vill länsstyrelsen
nämna att från och med den 1 januari 1999 gäller miljöbalken, som ersatt bl a
naturvårdslagen. Enligt lag om införandet av miljöbalken (SFS nr 1998:811) gäller dock att
ärenden som inletts före balkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser, d v s som i detta fall föras till beslut enligt naturvårdslagen. De föreskrifter m
m som meddelats i beslutet med stöd av naturvårdslagen äger tillämplighet med stöd av
miljöbalken.

I handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding Börje Hörnlund, beslutande, samt
företrädare för näringslivsenheten, förvaltningsenheten och samhällsbyggnadsenheten.

Börje Hörnlund

Heléne Öhrling




