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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av bildande av
naturreservatet Helvetesbrännan, Ånge kommun;
beslutad den 7 september 2000.

Med stöd av 7 kapitlet 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som
utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen i enlighet med
miljöbalkens 7 kap 5 och 6 §§ samt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
mm (1998:1252), att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser
skall gälla beträffande naturreservatet.
Syftet med reservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden i ett stort, obrutet
och brandpräglat naturskogsområde. Helvetetsbrännan är källområde för Vattenån, ett mycket
högt skyddsklassat vattendrag. Det tall- och lövträdsdominerade skogsekosystem som under
årtusenden skapats och präglats av återkommande bränder skall härvid bevaras med hjälp av
kontinuerlig anläggning av kontrollerade skogsbränder. De mycket höga limniska värdena
skall skyddas genom att sjöar och vattendrag får utvecklas under så naturliga betingelser som
möjligt.
Ändamålet är även att - inom ramen för ovanstående mål – ge möjlighet till naturupplevelse
samt i begränsad omfattning göra delar av området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv.
Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
-

-

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
skada mark och block
framföra motordrivet fordon. Skoteråkning längs markerad skoterled samt fram till
fiskeplats på sjöarna Rången, Kniptjärn, Mejerstjärn, Djuptjärn, Flistersjön och Vattensjön
är tillåten på prov fram till och med säsongen 2002/2003
använda motorbåt med undantag för Flistersjön och Vattensjön
klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet

-

fånga och insamla ryggradslösa djur
medföra ej kopplad hund eller annat husdjur
företa vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd
bedriva organiserat friluftsliv i kommersiellt syfte utan länsstyrelsens tillstånd
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