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BESLUT OM ÄNDRING AV FÖRESKRIFT I 
NATURRESERVATET GAMMELSTILLA-
BREDMOSSENS DOMÄNRESERVAT 
 

Beslut 
Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att ändra C-föreskrifterna i beslutet om 
bildande av Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat (fattat 
av Länsstyrelsen Gävleborg 1996-12-10, dnr 231-6212-95, doss nr 04-203 och 
81-209). De lyder härmed (ändringar i kursiverad stil): 
 
C.    Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.  
 
Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att 
 

1. skada fast föremål eller ytbildning, 
 

2. göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, 
ris-, ört- eller markvegetation, 

 
3. medvetet störa djurlivet, skada eller föra bort hotade eller sällsynta 

växter och djur, 
 

4. framföra motordrivet fordon, 
 

5. tälta. Förbudet gäller inte för tältning en natt i skogen inom område 
som visas på karta i bilaga 1, 
 

6. elda eller ta ved. Förbudet mot att elda gäller inte på plats 
iordningställd av länsstyrelsen, se karta i bilaga 1. Eldning får på 
denna plats ske med utlagd eller medhavd ved.”  

 
C-föreskrifterna i beslutet från 1996-12-10 upphör härmed att gälla. 
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Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808). Föreskrifterna 
gäller omedelbart även om de överklagas. 

 

Bakgrund och ärendets handläggning 

Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat bildades 1996 efter 
att ha varit avsatt som domänreservat sedan 1983. Ändamålet med reservatet är 
att bevara ett myrkomplex av stort värde för naturvården. Våtmarkskomplexet 
är mycket värdefullt, såväl för de olika våtmarkstyperna som för deras 
betydelse som fågelbiotoper. 

En stig leder fram till en skogbeklädd ”udde” mot våtmarken där folk 
återkommande har byggt egna eldstäder och bänkar, trots att det är förbjudet att 
elda i naturreservatet. Dessa byggen har tagits bort av länsstyrelsen då det 
enligt beslut och skötselplan inte ska finnas några sådana anläggningar i 
reservatet. Trots detta har nya egenkonstruerade faciliteter uppstått som byggs 
av naturligt material från omgivningen samt dittaget material. Som en åtgärd 
för att minska slitaget, minska risken för skogsbrand och för att hindra nytt 
byggande, vill länsstyrelsen därför uppföra en eldstad, bord och bänkar. 

Den 7 april 2021 medgavs dispens från föreskrifterna för Naturreservatet 
Gammelstilla-Bredmossens domänreservat (dnr 2254-2021) för att uppföra 
eldstad, bord och bänkar på platsen som visas i karta i bilaga 1. Dispensen 
gäller med villkoret att föreskriften i naturreservatsbeslutet som förbjuder 
eldning ändras så att eldning på den aktuella platsen tillåts. 

Vidare ser länsstyrelsen att när en rastplats enligt ovan iordningsställs så kan 
intresset för övernattning av besökare öka. Därför ser länsstyrelsen det som 
rimligt att möjliggöra tältning i skogen inom ett avgränsat område. 

Markägaren Sveaskog bekräftade den 15 mars 2021 via e-post till länsstyrelsen 
att de inte har några invändningar mot att anlägga en rastplats på det ställe som 
länsstyrelsen föreslagit. Den 17 februari 2022 meddelade Sveaskog via e-post 
att de inte har några invändningar mot tältning inom ett avgränsat område. 

Övriga ändringar i C-föreskrifterna utgör ingen ändring i sak utan är av 
språklig/redaktionell karaktär och bedöms inte strida mot reservatets syfte. 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, har länsstyrelsen gjort bedömningen att 
föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen. 
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Motivering 
Ändringen av föreskriften bedöms inte vara i konflikt med naturreservatets 
syfte att bevara ett myrkomplex av stort värde för naturvården och fågellivet. 
Detta då ändringen görs för att minska slitaget på naturen inom reservatet och 
möjliggöra för besökare att uppleva naturen. Länsstyrelsen anser genom detta 
att ändringen är motiverad. 

Länsstyrelsen bedömer att ändringarna i detta beslut inte påverkar Natura 2000-
området på sådant sätt att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs. 

 
Kungörelse 
Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken ska kungöras i länets 
författningssamling. Beslutet kungörs i ortstidning enligt 27 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Sakägare ska anses ha fått del av 
beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning. 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se 
bilaga 2. 

 

Beslutet har fattats av landshövding Per Bill. Ärendet har handlagts och 
föredragits av biolog Sofia Engberg. Jurist Ann-Charlotte Nyman, biolog 
Cecilia Lindén och biolog Ingemar Södergren har medverkat vid den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet 

 

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Bilagor 

1. Föreskriftskarta 

2. Hur man överklagar 

3. Sändlista 
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Postadress

Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Besöksadress

Borgmästarplan
Telefon

010-225 10 00

E-post adress

gavleborg@lansstyrelsen.se

Fastighetsgränser

_̂

_̂
Eldning tillåten på plats iordningställd
av länsstyrelsen med medhavd eller
ditlagd ved enligt föreskrift C6

Tältning tillåten en natt enligt
föreskrift C5

Gräns för naturreservatet



Bilaga 2 

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 Enheten för skydd av natur 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). 
 



Bilaga 3 

SÄNDLISTA ÄNDRING AV FÖRESKRIFT I NATURRESERVATET 
GAMMELSTILLA – BREDMOSSENS DOMÄNRESERVAT 

Sveaskog 

Hofors kommun 

Sandvikens kommun 

Naturvårdsverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Lantmäteriet 

Kommunala Lantmäteriet i Sandviken 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Länsmuseet   

Gävleborgs Naturskyddsförening 

Gävleborgs läns ornitologiska förening 

Gävleborgs Botaniska Sällskap  
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