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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av Länsstyrelsens
föreskrifter; bildande av Hemlingsåns naturreservat, Björna och
Anundsjö socknar, Örnsköldsviks kommun;

beslutad den 27 januari 1989.

Reservatets benämning: Hemlingsåns naturreservat
Kommun: Örnsköldsvik
Socken: Björna och Anundsjö
Fastigheter: Enligt bilaga 3
Lägesbeskrivning: Hemlingsån utgör ett biflöde till Gideälven. Ån

Mynnar i älven vid Hemlings by, belägen ca 1 mil
Norr om Björna samhälle.

Topografiska kartan: 20 I SV, SO, NV
Ekonomiska kartan: 208 22, 24-27, 40, 42, 44, 60, 62
Area: Naturreservatet omfattar dels en kortare sträcka i

Gideälven (ca 5 km) med tillhörande strandzoner om
25 m på vardera älvstranden, dels Hemlingsåns
strömsträckor (ca 48 km) med tillhörande
strandzoner om 25 m på vardera stranden. Total
areal längs älv och å: 240 ha. Reservatet omfattar
dels även de sjöar (totalt ca 1 589 ha vattenyta), som
ingår i åns lopp.

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i samråd med länsstyrelsen

Ändamålet med reservatsbildningen

Ändamålet med reservatsbildningen är således att bevara åarna med dess stränder och
tillhörande sjöar som ett naturligt och tämligen opåverkat område. Åtgärderna syftar även till
att bevara en del av Gideälven i anslutning till Hemlingsån som en naturlig älvmiljö. På detta
sätt skyddas även i väsentlig mån livsmiljön för den lokala utterstam som lever i området.
Samtidigt främjas förutsättningarna för en ökning av uttrarnas antal.

Länsstyrelsen beslutade 1989-01 27 om bildande av Hemlingsåns naturreservat, avseende dels
en sträcka av Gideälven med tillhörande strandzon om 25 m på vardera älvstranden, dels
Hemlingsån med tillhörande strandzon om 25 m på vardera stranden, och dels de sjöar som
ingår i åns lopp.



Regeringen förordnade 1989-08-31, med ändring av länsstyrelsens beslut, att Hemlingsåns
naturreservat inte skall omfatta Hemlingsån nedströms en punkt belägen 100 m uppströms
bron för gamla vägen 352 och inte heller den berörda sträckan av Gideälven.

Länsstyrelsens beslut

Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar att det område som utmärkts på bifogad
beslutskarta som naturreservat.

Reservatsföreskrifter

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

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan
markägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att utan
länsstyrelsens tillstånd

- utföra arbeten som syftar till att förändra områdets yt- eller dräneringsförhållanden som att
gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämma, dränera, avleda vatten, utfylla, plöja
eller utföra annan markarbetning för annat ändamål än för jord- och skogsbruket

- anlägga väg, parkeringsplats, led, bro eller spång
- anlägga campingplats eller uppställningsplats för husvagnar
- utföra slutavverkning utan att i möjligaste mån kvarlämna en i huvudsak ”orörd

strandzon”/skärmställning mot vattendraget, efter naturvårdförvaltarens anvisningar
- anordna upplag
- använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
- vid jakt använda fångstredskap av annan typ eller kostruktion än vad som framgår av

reservatets skötselplan.

Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder, som behövs för att tillgodose ändamålet med
reservatet.

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägaren och
innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning ej avsevärt försvåras.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktas tåla att de
åtgärder vidtas inom området som framgår av till detta beslut fogad skötselplan.

C.  Föreskrifter  med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom
reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter  i andra lagar och författningar skall förbud gälla att utan
länsstyrelsens tillstånd:



-ställa upp motorfordon eller husvagn
-anordna friluftsaktiviteter av större omfattning som kan verka störande på djurlivet

D.  Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) rörande
naturvårdsförvaltningen av reservatet

1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter m m om naturvårdsförvaltningen som framgår av
bifogad skötselplan (bilaga 5).

Inom ramen för dessa kan länsstyrelsen fortlöpande meddela direktiv för förvaltningen.

2. Utmärkning av reservatets gränser:

Naturreservatets gränser skall av praktiska skäl ej utmärkas i terrängen. Markering av
naturreservatet sker vid befintliga vägar o dyl. Reservatets omfattning framgår av
kartredovisning på reservatets informationstavlor.

3. Naturvårdsförvaltare skall vara skogsvårdsstyrelsen som vid förvaltningsfrågor av vikt
skall samråda med länsstyrelsen.

Bertil Löfberg

Lars Ola Norén



FASTIGHETSBETECKNING Bilaga 3

Gideälven (ca 5 km) med tillhörande strandzon om 25 m på vardera stranden.

Hemlingsby i Björna socken

Vattenområdet delat med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordbalken.

Följande fastigheter berörs av naturreservatet:

Hemling 1:19
Hemling 1:37
Hemling 1:86
Hemling 2:26 (enbart mark inom strandzonen)
Hemling 2:55 (enbart mark inom strandzonen)
Hemling 2:75 (enbart mark inom strandzonen)
Hemling 2:87
Hemling 11:1
Hemling 16:1 (enbart mark inom strandzonen)
Hemling 17:2
Samfäld mark för Hemlings skifteslag

Movattnets by i Björna socken

Vattenområdet delat med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordbalken.

Följande fastigheter berörs av naturreservatet:

Skallviken 2:1
Movattnet 1:4
Movattnet 1:10 (enbart mark inom strandzonen)
Movattnet 1:11
Movattnet 1:28 (enbart mark inom strandzonen)
Movattnet 1:29
Movattnet 1:32
Movattnet 2:15
Movattnet 2:28
Samfälld mark för Movattnets skifteslag

Mattarbodums by i Björna socken

Vattenområdet delat med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordabalken.

Följande fastigheter berörs av naturreservatet:

Mattarbodum 2:42
Mattarbodum 2:43
Mattarbodum 2:50
Mattarbodum 2:51
Mattarbodum 2:55



Mattarbodum 12:1

Hemlings by

Se under A. Härutöver berörs dessutom följande fastigheter:

Hemling 1:17 Hemling 1:29
Hemling 1:38 Hemling 1:44
Hemling 1:48 Hemling 1:49
Hemling 1:61 Hemling 1:64
Hemling 1:67 Hemling 1:96
Hemling 2:49 Hemling 2:52
Hemling 2:53 Hemling 2:63
Hemling 2:94 Hemling 2:96
Hemling 5:1 Hemling 14:1

Bergs by i Björna socken

Vattenområde avsatt som samfällt för skifteslaget.

Berörda av reservatet är följande fastigheter:

Berg 1:5
Berg 1:6
Berg 1:8
Berg 1:11
Berg 1:13
Berg 1:15
Berg 1:16
Berg 1:17
Berg 1:19
Samfälld mark för Bergs skifteslag

Storborgarens by i Anundsjö socken

Vattenområdet delat med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordabalken.

Berörda av reservatet är följande fastigheter:

Storborgaren 1:6
Storborgaren 1:7
Storborgaren 1:8
Storborgaren 1:9
Storborgaren 1:11
Storborgaren 1:12
Storborgaren 1:13
Storborgaren 1:14
Storborgaren 1:15
Storborgaren 1:27
Storborgaren 1:28



Storborgaren 1:30
Storborgaren 1:33
Storborgaren 1:40

Storsele by i Anundsjö socken

Vattenområdet delat med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordabalken.

Följande fastigheter berörs av reservatet:

Storsele 1:2
Storsele 1:4
Storsele 1:6
Storsele 1:8
Samfälld mark för Storsele by

Övriga skifteslag m m i Anundsjö socken

Följande fastigheter berörs av reservatet:

Aldertjärn 1:2
Rörsjö 2:1
Stormyran 1:1
Södersel 1:2
Rödvattensmarken 1:1
Rödsand 1:6
Anundsjö västra 1:1




