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BESLUT  
2021-10-25 Dnr 4073-2017 
  

Enheten för skydd av natur 
 

Se sändlista 
 

BILDANDE AV DAMMTJÄRNS NATURRESERVAT 

Beslut  

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsats på karta enligt bilaga 1 och 2, med den gräns som 
slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara 
Dammtjärns naturreservat. 
 
För att tillgodose och uppnå syftet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se Föreskrifter för naturreservatet) 
 
Slutligen fastställer länsstyrelsen med stöd av 3 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skötselplan enligt bilaga 4 för 
naturreservatets långsiktiga vård. Förvaltare för naturreservatet ska vara 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
 
Förevarande beslut träder i kraft när det vinner laga kraft. Beslutet riktar sig till 
var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att 
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Föreskrifterna enligt punkten C om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder dock i 
kraft den dag som framgår av kungörelsen i länets författningssamling, och 
dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken 
omedelbart, även om de överklagas.  
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Benämning: Dammtjärns naturreservat 

NVR-id: 21-2047446 

Kommun: Nordanstig 

Lägesbeskrivning: Ca 25 km nordväst om Hassela, se bifogad 
översiktskarta (bilaga 2)  
 

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6899737 E: 568498 

Gräns: Se bifogad beslutskarta (bilaga 1), gränsen är 
markerad med den streckade linjen 
 

Fastigheter: 
 

Kölsjön 2:15 

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket 

Areal (från VIC Natur): Total areal 128,8 ha  
Landareal 124 ha  
Produktiv skogsmark 61,7 ha  
Därav naturskog/naturvärde* ca 104 ha  
*Areal från länsstyrelsens naturvärdesinventering  
 

Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg 

Friluftsliv: Området är av litet intresse för friluftslivet. 

 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda, 
bevara och återställa värdefulla naturmiljöer, samt att skydda och vårda 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. De värdefulla livsmiljöerna skogsmyrmosaik 
med naturskogsartad barrskog, sumpskog, våtmark och vattendrag, samt de 
typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i 
det boreala skogslandskapet ska ha gynnsamt tillstånd*. Strukturer som gamla 
träd och död ved ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning.   

 
* =Gynnsamt tillstånd (på objektsnivå) är jämförbart med begreppet gynnsam 
bevarandestatus. Vad som menas med gynnsam bevarandestatus definieras i 16 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
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Syftet ska nås genom att:  
 
• Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras så att områdets 

orördhet bibehålls. 
• Inget skogsbruk bedrivs i området. 
• Våtmarker och sumpskog i reservatet lämnas för fri utveckling.  
• Möjlighet finns till ekologisk återställning av ingående vattendrag. 
• Eventuella främmande arter, såsom Pinus contorta, bekämpas. 
• Brand bibehålls/återinförs som störningsfaktor genom naturvårdsbränning i 

området, om så är möjligt. 

Skäl för beslutet 

Området utgörs av en blandning av olika naturtyper, allt från fastmarksskog till 
sumpskog, skogsklädda och öppna våtmarker, skogsbäckar och tjärnar. 
Variationen och mångformigheten ger god potential till stor artrikedom, och 
många signalarter och rödlistade arter är funna i området. Historiskt sett har 
myrarna och bäckarna troligtvis till viss del brukats och påverkats, men med 
avseende på modernt skogsbruk ger området ett intryck av orördhet och 
naturlighet, och det finns höga skogliga naturvärden, bland annat i 
sumpskogarna.  
 
För att bevara naturvärdena krävs att skogsbruk upphör och att området 
skyddas mot verksamheter som kan påverka området negativt. Det ska finnas 
möjlighet att återinföra brand som störningsfaktor, och att återställa påverkade 
delar av ingående vattendrag vid behov. 

Föreskrifter för naturreservatet 

Föreskrifterna under A och C nedan utgör inte hinder för förvaltaren av 
naturreservatet eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra de åtgärder 
som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet, som framgår av 
föreskrifterna B1-B7 nedan och som preciseras i fastställd skötselplan. Inte 
heller utgör föreskrifterna hinder för länsstyrelsen eller av länsstyrelsen utsedd 
uppdragstagare att utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och djurliv, andra 
naturförhållanden och friluftsliv inom naturreservatet.  
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för normalt underhåll av de befintliga vägar 
som passerar igenom respektive angränsar mot naturreservatet. Med befintlig 
avses tidpunkten för det här beslutet och normalt underhåll innebär nödvändiga 
åtgärder för bibehållande av väganläggningens tekniska och 
trafiksäkerhetsmässiga standard. 
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A.  Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden 

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att  
 
1. avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle, 
 
2. uppföra eller anlägga byggnad, brygga, bro, mast, antenn, torn, 

campingplats, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan 
anläggning, 

 
3. anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats, 
 
4. bedriva vattenverksamhet, som t.ex. att utföra vattenreglering eller leda 

bort vatten, 
 
5. bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, 

schakta, dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, eller på annat 
sätt skada mark och block, 

 
6. bedriva mineralutvinning, 
 
7. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, 

gödselmedel eller växtnäringsämnen, 
 
8. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för 

motorfordonstrafik,  
 

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,  
 
10. plantera in eller sätta ut växt- eller djurart, 
 
11. upplåta mark för organiserade tävlingar till annan än den som har 

Länsstyrelsens tillstånd till sådan tävling,  
 

12. upplåta mark för militära övningar, 
 
 
Föreskrift 2 och 3 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt att 
nyttja och underhålla befintlig stig och bro enligt karta (bilaga 3) i samband 
med den jakt som är tillåten i naturreservatet, samt övriga befintliga 
anläggningar inom naturreservatet. 
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Föreskrift 8 ovan utgör inte hinder för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt från området vid den jakt som är tillåten i 
naturreservatet. Uttransporten ska ske på så sätt att skador på mark och 
vegetation undviks. 
 
Föreskrift 9 ovan utgör inte hinder för uppsättning av de skyltar som behövs i 
samband med den jakt och det fiske som är tillåtet i naturreservatet. 
 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla följande intrång. 
 
1. Utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets 

anvisningar. 
 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor på lämplig plats samt 

underhåll av befintlig stig enligt karta (bilaga 3). 
  
3.  Genomförande av ekologisk återställning (av engångskaraktär) av mindre 

vattendrag samt igenläggning av diken. 
 

4.  Genomförande av återkommande naturvårdsinriktade skötselåtgärder i 
form av naturvårdsbränning av talldominerad skog i reservatet. 

 
5.  Återkommande mindre åtgärder för att hålla befintlig sandtäkt öppen. 
 
6.  Återkommande bekämpning av eventuella invasiva arter i 

naturreservatet, exempelvis Pinus contorta. 
 
7.  Undersökning och dokumentation av växt- och djurliv, andra 

naturförhållanden och friluftsliv. 
 

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. framföra motordrivet fordon, annat än på väg som är avsedd för 

motorfordonstrafik,  



 
BESLUT 

 
6 (12) 

2021-10-25 Dnr 4073-2017 
  

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

 
2. ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med, 
 
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 

eller omkullfallna träd och buskar, 
 

4. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,  
 
5. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur 

eller på annat sätt skada eller störa djurlivet, 
 
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,  
 
7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, 

gräva, eller därmed jämförligt, 
 
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,  

 
9. använda området för militära övningar. 
 
 
Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, 
matsvampar och växter som inte rödlistade. 
 
Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i 
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.  
 
Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske och föreskrift 6 utgör inte hinder 
för innehavare av särskild rätt att informera om fiskebestämmelser i området. 
 
Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med 
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.  

Andra bestämmelser som gäller för området 

Även om en verksamhet eller åtgärd inte är förbjuden enligt naturreservatets 
föreskrifter kan exempelvis anmälan/tillstånd till vattenverksamhet eller 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas. 
 

Ärendets beredning 

Stora delar av skogsmarken var av tidigare markägare Holmen Skog klassad 
som nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt. Skogen i området 
naturvärdesinventerades av länsstyrelsen 2003 i samband med en anmälan om 
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avverkning i området. Ett förslag till reservatsgräns togs fram, som vid senare 
tidpunkter har justerats och förändrats i dialog med markägaren. Markaffären 
blev klar i december 2016 och området ägs numera av staten genom 
Naturvårdsverket. 
 
Förbudet mot att avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött 
träd eller vindfälle, medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras 
inom berörda fastigheter. Överenskommelse om ersättning enligt 34 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och enligt 31 kap. 
miljöbalken har därför träffats med berörda sakägare.  
 
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.  
 
Beslut och skötselplan skickades på remiss till sakägare, myndigheter och andra 
berörda den 15 mars 2019. Följande synpunkter inkom: 

• Holmen Skog AB, som förvaltare av Holmenkoncernens fastigheter, 
har inga invändningar på förslaget till beslut samt skötselplan för 
Dammtjärns naturreservat. 

• Hassela Fiskevårdsområdesförening (genom Karl-Erik Dufvenberg) 
inkom med information om fiskförekomsten i området. Det finns gädda 
i princip alla vatten i området. Det finns också isolerade öringsstammar, 
och sakägaren är tveksam till eventuella restaureringar av vattendragen 
och huruvida sådana åtgärder snarare skulle skada stammarna än 
komma dem till nytta. Abborre och gädda finns i Dammtjärnen och i 
Motjärnen. De framför även att det går några stigar genom området som 
används, bland annat till Vittjärn, och att dessa bör underhållas. Karl-
Erik anser vidare att naturreservatet bör ha en större areal i den norra 
delen på grund av förekomst av ett tjäderspel i området utanför 
föreslagen gräns, och att det är en speciell biotop. 

Länsstyrelsen har lagt till ett undantag i föreskrifterna så att 
befintlig stig och bro, enligt karta i bilaga 3, får nyttjas och underhållas 
av innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i 
naturreservatet. 
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Länsstyrelsens motivering av beslutet 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska 
mångfalden bevaras. 
 
Enligt 7 kap. 4 § första stycket miljöbalken får länsstyrelsen förklara ett mark- 
eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för 
friluftslivet, samt även för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer, och/eller skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 
 
Enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, följer att det i beslutet ska anges de 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för 
att uppnå syftet med naturreservatet. Enligt paragrafens tredje stycke får 
länsstyrelsen meddela beslut om nya inskränkningar eller nya skäl för 
naturreservat om det behövs för att uppnå syftet med skyddet. 
 
Enligt 7 kap. 6 § miljöbalken får länsstyrelsen förplikta ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång om det behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet.  
 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken gäller att vid prövning av frågor om skydd av 
områden skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i 
kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses. 
 
Enligt 7 kap. 30 § första stycket miljöbalken jämfört med 22 § första meningen 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. får länsstyrelsen 
meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt 
om ordningen i övrigt inom naturreservatet om det behövs för att tillgodose 
syftet med skyddet. 

Beskrivning av området 

Dammtjärn är en myr- och skogmosaik i nordvästra delen av Nordanstigs 
kommun, i norra Hälsingland. Det är beläget i närheten av länsgränsen, intill 
länsväg 307 mellan Hassela och Torpshammar. Närmsta samhälle är byn 
Kölsjön. 
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Området ligger ovan högsta kustlinjen och täcks av osvallad morän och 
torvavlagringar. Berggrunden består enligt den översiktliga berggrundskartan 
huvudsakligen av sura intrusivbergarter som granit med ett smalare stråk av 
basiska bergarter som diabas tvärs igenom området. Tre tjärnar ingår i 
reservatsområdet; Motjärnen, Vittjärnen och Dammtjärnen. Dammtjärnen är en 
mindre skogstjärn med humöst vatten som kantas av våtmark. 
 
Området består till stor del av myrmark. Myrarna kan delas upp i flera enheter 
som var för sig avvattnas ned mot de bäckar och åar som genomkorsar området. 
Våtmarkerna är mestadels relativt torra och fasta och saknar hydrotopografisk 
strukturering. Stora delar är beväxta med gles låg barrskog. Några blötare dråg 
genomsätter lokalt myrarna, t.ex. sydost om Dammtjärnen. Kärr dominerar men 
partier med rismossevegetation förekommer på flera ställen och särskilt i 
myrfliken mellan Dammtjärnen och Vittjärnen. Våtmarkerna är till större delen 
orörda och bara svagt och lokalt påverkade av dikning. Våtmarksslåtter har 
troligen skett i området och strax utanför reservatet finns en övergiven 
myrodling (Stormyran). Flottningsdämningen av Dammtjärnen har troligen 
påverkat vegetationen inom den forna dämningsnivån. Vegetationen på 
myrarna är inte inventerad i fält. 
 
Flera olika mindre vattendrag och bäckar, med Gässån och Bellingtjärnsbäcken 
som dom mest betydande, sammanstrålar i Dammtjärnen. Både Gässån och 
Bellingtjärnsbäcken är fina skogsvatten med stationära bestånd av öring. 
Mellan våtmarkerna omges bäckarna av blandskog med stundtals dominans av 
tall eller gran. En större dammrest av sten, fd Styggbergsdammen, återfinns vid 
Dammtjärnens utlopp och ett flertal flottningsrester i form av flottrännor 
påträffas över flera strömmar i vattendragen. Runt bäckarna i området som 
bävern på senare tid tagit i anspråk finns det mycket död ved. I kantzonerna på 
de stora myrområdena finns också relativt rikligt med torrakor. 
 
I nordöstra delen finns ett område med gammelskog på friskare och torrare 
mark. I detta område är det relativt rikligt med gamla träd. Orördheten i detta 
område är påtaglig och stora delar av skogen är naturskogsartad. Lågor i olika 
nedbrytningsstadier och gamla avverkningsrester av grov tall finns spritt i 
området. Enstaka talltorrakor och döda granar förekommer. Många 
skyddsvärda skogsarter har påträffats i området. 
 
En skogsbilväg passerar igenom områdets sydöstra del, norr om Vittjärnen. 
Relativt centralt i området finns även ett mindre sandtag som nås från denna 
väg.  
 
Området ligger inom trakten Norra Hälsinglands gammelskogar som i ”Strategi 
för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län” är en utpekad skoglig 
värdetrakt som är prioriterad för områdesskydd. Området omfattas av 
värdetrakt för alla skogstyper inklusive brand.  
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Effekter på ekosystemtjänster  

Bildandet av Dammtjärns naturreservat inverkar på flera ekosystemtjänster. 
Nedan listas de ekosystemtjänster som beslutet att bilda naturreservatet har en 
mer än försumbar påverkan på. I tabellen anges även om beslutet har en positiv 
eller negativ inverkan på berörd ekosystemtjänst. 
 
Kategori  Ekosystemtjänst  Inverkan 
Försörjande  Jakt, fiske, bärplockning och annan vild föda  Positiv 
 Virke och fibrer  Negativ 
 Bioenergi från skog  Negativ 
Reglerande  Dämpning av avrinning och flöden  Positiv 
& upprätthållande Biologisk efterbehandling Positiv 
 Vattenrening Positiv 
 Biologisk kontroll av skadegörare (inklusive invasiva arter)  Positiv 
Kulturella  Naturarv t.ex. att bevara naturens värden för framtida 
 generationer Positiv 
Stödjande Livsmiljöer som t.ex. uppväxtområden, lek- och spelplatser,  
 boplatser Positiv 
 Ekologiska samspel t.ex. näringsvävars dynamik,  
 interaktioner mellan trofiska nivåer, evolutionära processer Positiv 

Bedömning 

Området behöver skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden 
och för att bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att 
uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. Området storlek och läge (i värdetrakt) gör att är ett 
bra exempel på den typ av områden som ska prioriteras enligt länsstyrelsens 
och Skogsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs län 
(länsstyrelsens rapport 2006:19-21). Reservatet ligger i närheten av flera andra 
skyddade områden, vilket gör att områdena stärker upp varandra och på ett 
långsiktigt sätt säkerställer att naturvärdena kvarstår. 
 
Området för naturreservatet finns inte upptaget i Nordanstigs kommuns 
kommuntäckande översiktsplan (Översiktsplan för Nordanstigs kommun, 
antagen 2004-11-11). De områden som är uppräknade i översiktsplanen som 
områden av intresse för naturvård baseras på länsstyrelsens naturvårdsplan 
Värdefull natur från 1997. Kännedom om detta område fanns inte vid denna 
tidpunkt. Om området varit känt hade det rimligtvis funnits med som ett 
område för naturvård även i kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen bedömer 
därför att bildandet av naturreservatet inte går emot intentionerna i 
översiktsplanen. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Området är av stort värde för 
bevarande av den biologiska mångfalden. Det är därför enligt länsstyrelsens 



 
BESLUT 

 
11 (12) 

2021-10-25 Dnr 4073-2017 
  

 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle 

Besöksadress Borgmästarplan 

Telefon 010-225 10 00 

Fax 010-225 11 50 

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

bedömning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § miljöbalken bör skyddas 
som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Att så sker bedöms vara 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenområdena enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas genom 
förbudet/inskränkningen, och den belastning som förbudet/inskränkningen har 
för den enskilde. Vid denna avvägning, enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, har 
länsstyrelsen funnit att naturreservatets avgränsning och de inskränkningar som 
gjorts i rätten att använda mark- och vattenområden (föreskrifterna) är 
nödvändiga, och att de inte går längre än vad som krävs för att uppnå syftet 
med naturreservatet.     
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för den biologiska mångfalden 
och för allmänheten är så stora att de överväger de negativa effekter som kan 
uppstå för allmänheten och för berörda fastighets- och sakägare. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken medge 
dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är 
förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken). 
Enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken gäller att beslut om dispens får 
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning 
på naturreservatet eller på något annat område. 
 
Länsstyrelsen ska bedriva tillsyn över naturreservatet. I tillsynen ingår att tillse 
att reservatsföreskrifterna följs. 
 
Av 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken följer bland annat att det kan medföra 
straffansvar att orsaka skada i eller bryta mot föreskrift som meddelats för ett 
naturreservat.  
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.  
 
Eftersom naturreservatet syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ 
skogsvårdslagen (1979:429) ska inte tillämpas inom naturreservatet. 
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Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 5. 
 
 
 
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill. Ärendet har handlagts och 
föredragits av biolog Cecilia Lindén. 
 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 
 
Bilagor:  

1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Föreskriftskarta 
4. Skötselplan 
5. Hur man överklagar  
6. Sändlista 
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SKÖTSELPLAN FÖR DAMMTJÄRNS 
NATURRESERVAT 

2021-10-25         Dnr 4073-2017 

Enheten för skydd av natur Se sändlista 

SKÖTSELPLAN FÖR DAMMTJÄRNS 

NATURRESERVAT 

BESKRIVNINGSDEL 

I skötselplanen anges målen med naturreservatet och de ska ligga till grund för 
dess vård och skötsel. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg 
enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 

1. Beskrivning av bevarandevärdena
1.1 Administrativa data
Objektnamn Dammtjärns naturreservat 
NVR-id 21-2047446
Län Gävleborg 
Kommun Nordanstig 
Arealer (från VIC Natur): Total areal           128,8 ha 

Därav landareal    124 ha 
Produktiv skogsmark  61,7 ha 
Därav naturskog/naturvärde* ca 104 ha 
*Areal från länsstyrelsens naturvärdesinventering

Naturtyper enligt Natura 2000: 9010, Taiga         36 ha 
9900, Icke-natura skog       20 ha 
9740, Skogsbevuxen myr (91D0)              37 ha 
7140, Öppna mossar och kärr    29 ha  
6960, Öppen icke-natura-naturtyp       1,4 ha   
3160, Myrsjöar           4,8 ha 
3260, Mindre vattendrag   1,6 ha 

Naturtyper landareal (enligt Metrias 
naturtypskartering KNAS): 

Våtmark   36,3 ha 
Tallskog   18,9 ha  
Lövblandad barrskog          17,6 ha 
Barrblandskog   11,4 ha 
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Sumpskogsimpediment        9,6 ha 
Barrsumpskog                9,4 ha 
Övriga skogsimpediment     7,2 ha 
Sjöar och vattendrag            5,1 ha 
Triviallövskog    4,7 ha 
Granskog    3,3 ha 
Ungskog inkl. hyggen          2,4 ha 
Lövsumpskog     1,8 ha 
Övrig öppen mark        0,4 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Naturtyper 

Strukturer 

Arter 
Rödlistestatus anges efter namnet, enligt 
Artdatabankens rödlista från 2015 
S=signalart 

våtmark, sumpskog, tallskog 

gamla träd, död ved 

Fåglar 
Lavskrika - Perisoreus infaustus 
Tretåig hackspett - Picoides tridactylus NT 
Tjäder - Tetrao urogallus 

Fiskar 
Lake - Lota lota, NT 
Öring - Salmo trutta 

Insekter 
Bronshjon - Callidium coriaceum 

Kärlväxter 
Knärot - Goodyera repens NT, S 
Torta - Lactuta alpina, S 
Tvåblad - Listera ovata, S 
Ögonpyrola - Moneses uniflora, S 
Grönpyrola - Pyrola chloranta, S 
Kärrspira - Pedicularis palustris 

Svampar 
Rosenticka - Fomitopsis rosea NT, S 
Kötticka - Leptoporus mollis NT, S 
Tallticka - Phellinus pini NT, S 
Ullticka - Phellinus ferrugineofuscus NT, S 

Mossor 
Mörk husmossa - Hylocomium umbratum, S 
Bollvitmosa - Sphagnum wulfianum, S 

Lavar 
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Garnlav - Alectoria sarmentosa NT, S 
Violettgrå tagellav - Bryoria nadvornikiana, NT, 
S 
Aspgelélav - Collema subnigrescens, S 
Kolflarnlav - Hypocenomyce anthracophila/ 
Castaneocinerra NT, S 
Gammelgranslav - Lecanactis abietina, S 
Skinnlav - Leptogium saturninum, S 
Lunglav - Lobaria pulmonaria NT, S 
Skrovellav - Lobaria scrobiculata NT, S 
Barkkornlav - Lopadium disciforme, S 
Stuplav - Nephroma bellum, S 
Rödbrun blekspik - Sclerophora coniophaea NT, 
S 
 

Bebyggelse/anläggningar Vid Vittjärnen finns ett vindskydd och grillplats  
 

 
1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Under slutet av 1500-talet migrerade många finnar till Sverige och Hälsingland. 
De fick bosätta sig på kronans allmänningar som inte var bebyggda och odla 
upp marken, vilket de gjorde genom svedjebruk. Under 1600-talet utgjorde 
finnkolonin i Hassela mer än 50% av socknens invånare. Under 1700- och 
1800-talen var fäboddriften som mest intensiv och skogsbygderna började även 
påverkas allt mer av den begynnande industrialiseringen.  
 
I området finns spår efter flottning. En större dammrest av sten, fd 
Styggbergsdammen, återfinns vid Dammtjärnens utlopp och ett flertal 
flottningsrester i form av flottrännor påträffas över flera strömmar i 
vattendragen. Dammarna har troligtvis använts som vattenmagasin vid 
flottningen. I de sydvästra delarna av reservatområdet verkar det som myrslåtter 
ägt rum. Antydningar av gamla diken kan skönjas och växligheten av gräs och 
starr är ymnig. 
 
1.3 Områdets bevarandevärden 
1.3.1 Biologiska bevarandevärden  
Området består till stor del av myrmark. Myrarna kan delas upp i flera enheter 
som var för sig avvattnas ned mot de bäckar och åar som genomkorsar området. 
Våtmarkerna är till större delen orörda och bara svagt och lokalt påverkade av 
dikning. Den lilla Nicksomyran i nordost är dock mer generellt påverkad av 
genomskärande diken. Flottningsdämningen av Dammtjärnen har troligen 
påverkat vegetationen inom den forna dämningsnivån. Vegetationen på 
myrarna är inte inventerad i fält. Myrar har generellt sett höga naturvärden på 
grund av en stor biotop- och artdiversitet. Myrar som landskapskomponent har 
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stor betydelse för omgivande markers hydrologi, lokalklimat och ekologi. De 
fungerar som biologiska filter och binder bland annat organiska 
bekämpningsmedel och metaller. 
 
Delar av objektet har mycket höga skogliga naturvärden på grund av sin 
orördhet och förekomst av sällsynta, skyddsvärda arter. En stor del av skogen 
som omger myrarna i mellersta delarna av området består av gammal ca 150-
årig gransumpskog. Skogen är delvis rik på hänglav och bäverskador under 
lång tid ger rikligt med död ved, framförallt utefter bäckarna. Bitvis är närmsta 
partierna mot bäcken mycket svårframkomlig på grund av högt vattenstånd och 
riklig förekomst av lågor. I dessa partier finns det även gott om torrträd, 
högstubbar och rotvältor. I kantzoner mot myr dominerar vekare dimensioner 
av gammal gran och tall på magrare mark.  
 
I områdets norra och östliga delar växlar skogen mellan tall och grandominans. 
Flera mindre delområden består av ca 130-årig granskog på frisk till fuktig 
mark. Här finns även enstaka riktigt gamla 160-200 åriga granar. I kantzonerna 
mot myr är hänglavsförekomsten riklig. Det förekommer enstaka spridda lågor 
i olika nedbrytningsstadier samt döda och döende träd. Enstaka gamla aspar 
finns insprängda här och var. I den grandominerade partierna har många 
skyddsvärda arter påträffats, såsom lunglav, garnlav, gammelgranslav, 
aspgelelav, tretåig hackspett, bronshjon, grönpyrola, knärot, rosenticka, 
ullticka, vedticka och kötticka.  
 
Ett lite större delområde i norr består av äldre 140-150 årig tallskog på frisk till 
torr mark. Viss åldersspridning finns i detta område, samt relativt rikligt med 
brandstubbar och spridda gamla brända lågor. Enstaka gamla 200-250 åriga 
växtvridna tallar med platta kronor, som överlevt från en tidigare generation 
förekommer. Det finns även enstaka gamla sälgar. Här har arter som tallticka, 
lunglav, garnlav och kolflarnlav hittats.  
 
Flera olika mindre vattendrag och bäckar sammanstrålar i Dammtjärnen. Både 
Gässån och Bellingtjärnsbäcken är mycket fina skogsvatten med stationära 
bestånd av öring, trots att strömmande sträckor av vattendragen är 
flottningsrensade. Det finns även en rad vandringshinder varav en del inte är 
naturliga och kan behöva beaktas vid skötsel. Förekomsten av bäver längs 
vattendragen påtaglig och flera våtmarksområden är eller har varit uppdämda 
av bäverdammar. I Dammtjärnen och i Vittjärnen finns abborre och gädda. 
 
Bellingtjärnsbäcken mynnar i Gässån vid Mellanmyran. Bäcken har längre upp 
i flödet bytt namn från Timåsbäcken (Beskrivs i Nordanstigs fiskevårdsplan 
under detta namn, objekt 140). Strömmande lokaler förekommer mellan väg 
770 och Mellanmyran, men över Mellanmyran är Bellingtjärnsbäcken 
lugnflytande. Inom reservatsområdet är de mänskliga ingreppen i bäcken låg, 
och endast försiktigt rensad över enskilda strömmande lokaler.  
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Strömförhållandena i Gässån domineras stort av lugnflytande samt strömmande 
biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus samt block. 
Drygt halva Gässån är påverkad av flottledsrensningar, men de kraftigare 
ingreppen är till stor del utförda utanför reservatsområdet, exempelvis mellan 
Dammtjärnen och Stensjön. 
 
1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inom reservatsområdet finns inga kända kulturhistoriska bevarandevärden. 
 
1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden 
Området har inga kända geovetenskapliga bevarandevärden. 
 
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Området nyttjas för friluftsliv i form av jakt och fiske. I övrigt är reservatets 
betydelse för friluftslivet begränsad, då det finns få stigar i området och 
området till stora delar består av blöta myrmarker. 
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PLANDEL 

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Naturreservatet är indelat i tre skötselområden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselområdena är: 
 

1. Skog och våtmarker med i huvudsak fri utveckling, med möjlighet till 
naturvårdsbränning  
 

2. Vattendrag med vissa restaureringsbehov 
 

3. Sandtäkt  
  

4. Information och friluftsliv 
 
 
Skötselplanens skötselområde 1:  
Skog och våtmarker med i huvudsak fri utveckling, med möjlighet till 
naturvårdsbränning  
Beskrivning 
Området består till stor del av våtmark. Dessa är till större delen orörda och 
bara svagt och lokalt påverkade av dikning. Skogen i området är varierad och 
består av tallskog, barrblandskog samt olika typer av sumpskog. Flera mindre 
delområden består av även granskog på frisk till fuktig mark med inslag av 
riktigt gamla granar. Viss åldersspridning finns, och i området förekommer 
spridda lågor i olika nedbrytningsstadier samt döda och döende träd. I 
kantzonerna mot myrområdena finns relativt rikligt med torrakor.  
 
Bevarandemål 
Myrkomplexet och de ingående myrtyperna ska ha minst lika stor utbredning 
som vid bildande av naturreservatet; Arealen Öppna mossar och kärr (7140) är 
minst 29 ha, arealen Skogsbevuxen myr (9740) är minst 37 ha och förändras 
bara genom naturliga processer. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi som 
förblir opåverkad. Skogen kring myrarna tillväxer och utvecklas fritt mot 
naturskog med god förekomst av gamla träd, stående och liggande död ved. I 
skogen finns goda förutsättningar för typiska naturskogsarter. Trädskiktet är 
flerskiktat och det finns en naturlig föryngring. Utbredningen av naturtypen 
taiga (9010) är minst lika stor som vid reservatets bildande (36 ha i hela 
reservatet). Den naturliga successionen tillåts fortskrida och skogen påverkas 
av naturliga störningar såsom insektsangrepp och stormfällningar. Ingen 
påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna för naturtypen sker. 
Brand kan vara en del i utvecklingen. De delar som ännu inte är klassade som 
Natura-naturtyper ska på sikt utveckla sådana naturvärden att de ska kunna 
klassas som Natura-naturtyp. Det främmande trädslaget contortatall finns inte 
inom skötselområdet. 
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Skötselåtgärder 
Naturvärdena kvarstår eller förstärks genom i huvudsak fri utveckling av 
området. Eventuella diken som bedöms påverka myrarna läggs igen, och en 
översyn av förekomsten av gamla dikningar bör därför göras. (Detta kan 
kopplas till åtgärder i skötselområde 2.) 
 
Eftersom brand är en historiskt sett naturlig störning i området, ska 
naturvårdsbränning av skog i området kunna genomföras för att återskapa för 
området naturliga skogsstrukturer. Om bränning är möjligt och blir aktuellt ska 
en särskild brandplan tas fram där genomförandet av naturvårdsbränningen i 
detalj regleras. Gällande rutiner för naturvårdsbränning ska följas, som 
exempelvis att: 

• Naturvårdsbränningen skall förankras med den lokala 
räddningstjänsten. 

• Använd naturliga brandgränser så som vägar, stigar, sjöar, vattendrag 
osv, i så stor utsträckning som möjligt.  

• Informera grannar, friluftsutövare och andra berörda i god tid.     
 
Contortatall (Pinus contorta) som eventuellt finns/sprider sig in i 
naturreservatet ska avlägsnas. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 2:  
Vattendrag med vissa restaureringsbehov 
Beskrivning 
Gässån rinner från Gässtjärnen i Sundsvalls kommun, belägen 24 km NV 
Hassela, för att via Dammtjärnen mynna i Stensjön och Kölåns vattensystem. 
Bellingtjärnsbäcken rinner från Bellingsstjärnarna (men startar egentligen i 
Timåstjärnen i Ånge kommun, 28 km NV Hassela) och mynnar i Gässån vid 
Mellanmyran. Båda vattendragen är påverkade av mänskliga ingrepp till följd 
av att de nyttjats som flottleder, även om de kraftigaste rensningarna är gjorda i 
de delar som inte ingår i naturreservatet. På många av de rensade lokalerna 
återfinns rester efter flottrännor. Förekomsten av bäver längs vattendragen är 
påtaglig. Mer information och beskrivningar av Gässån och Bellintjärnsbäcken 
(Timåsbäcken) finns i Nordanstigs kommuns Fiskevårdsplan (2014), 
objektsnummer 138 och 140. 
 
Bevarandemål 
Vattendragen är återställda efter gamla flottningsrensningar och har återfått ett 
mer naturligt lopp. Återställningen gynnar växt- och djurliv både i vatten och 
på stranden. Hydrologin och morfologin i och runt vattendraget påverkas bara 
av naturliga processer och död ved finns i vattnet. Förutsättningarna för bland 
annat öring har förbättrats genom att vattenmiljön har restaurerats. Arealen 
klassad som naturtyperna Mindre vattendrag (3260) och Myrsjöar (3160) ska 
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vara minst lika stor som vid reservatets bildande (1,6 ha respektive 4,8 ha). 
Ingen påtaglig minskning av populationerna för de för naturtypen typiska 
arterna ska ske. 
 
Skötselåtgärder 
Ekologisk återställning av de vattendrag som ingår i reservatet bör genomföras. 
För att återskapa vattenbiotoperna i Gässån och Bellingtjärnsbäcken bör 
lekbottnar restaureras samt upplagd sten och död ved placeras ut. Omgrävda 
och/eller flottningsrensade sträckor av åarna restaureras för att återskapa en 
naturlig och variationsrik vattenmiljö och förbättra livsmiljön för vattenlevande 
och strandlevande organismer. Innan återställningen påbörjas ska en enklare 
återställningsplan tas fram. Den ekologiska återställningen ska leda till att 
vattendragens naturliga strukturer och ekologiska processer återställs (och inte 
enbart som åtgärd för att gynna fisket.) Bäverdammar bör lämnas utan åtgärd, 
då bävrarna är ett naturligt inslag i naturmiljön. Efter restaurering får 
vattendragen utvecklas fritt. Beroende på eventuella åtgärder i 
avrinningsområdet, exempelvis skogsbruk, kan det finnas ett återkommande 
behov av restaurering av grusbottnar och andra finkorniga bottnar som sätts 
igen av onaturliga mängder sediment från brukad mark. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 3:  
Sandtäkt 
Beskrivning 
Mindre sandtag med blottade sandytor i sydläge. Sand har hämtats så sent som 
sommaren 2018. I dagsläget finns inte några kända värden eller arter funna i 
eller intill sandytorna, men någon inventering har inte gjorts och området skulle 
kunna ha en potential att hysa hotade eller missgynnade arter.  
 
Naturligt störningspräglade sandmarker, som hyser en artrik och 
konkurrenskänslig flora och fauna, är en livsmiljö som har minskat dramatiskt 
under 1900-talet. Sand- och grustäkter kan utgöra ersättningshabitat för arter 
som är knutna till sandmiljöer. Drygt 300 rödlistade arter, varav en stor andel 
skalbaggar och steklar, har gynnats av sandtäkter när deras ursprungshabitat 
minskat. För att gynna och bevara dessa arter finns ett behov av att förhindra att 
avslutade täkter planas ut, täcks över eller växer igen. I Gävleborg län finns ett 
30-tal rödlistade täktlevande arter. 
 
Bibagge, Apalus bimaculatus, är ett exempel på en art som missgynnas av 
igenväxning av sandtäkter samt igenväxning av flygsanddyner, då dess 
larvutveckling sker i bon av vårsidenbi, Colletes cunicularius, på solexponerad, 
vegetationsfattig sandmark. Några få observationer av Bibagge har gjorts i 
Hälsingland. Åtgärdsprogrammet för just Bibagge avslutades 2015, då arten har 
ökat och uppnått rödlistekategorin livskraftig (LC).  
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Bevarandemål 

• Förutsättningar finns för sandlevande arter genom att området inte 
tillåts växa igen. 

• Slänterna och ytorna framför rasbranten hålls fri från beskuggning. 
 
Skötselåtgärder: 
För att gynna biologisk mångfald finns möjlighet till att upprätthålla 
brinkens färska sandytor/sår genom aktiva åtgärder. Trädplantor såsom tall 
och björk kan ryckas upp. Slänterna och ytorna framför rasbranten hålls fri 
från beskuggning, men salix-buskar sparas då detta trädslag har en 
nyckelfunktion för många insekter. Småskalig naturvårdsbränning är en 
annan åtgärd som skulle kunna genomföras i skötselområdet. Riktade 
åtgärder för att gynna en specifik art skulle kunna bli aktuellt, om behov 
uppstår. 
 
 
Skötselplanens skötselområde 4:  
Information och friluftsliv 
Beskrivning 
Området är av litet intresse för det allmänna friluftslivet. Det finns få stigar 
eller vandringsleder som passerar genom området och området består till stora 
delar av blöt myrmark. Området nyttjas däremot för friluftsliv i form av jakt 
och fiske. En stig, som ursprungligen varit en körväg, passerar igenom området. 
Där stigen passerar över Gässån finns en mindre bro/spång. Intill Vittjärnen 
finns ett vindskydd och grillplats som nås via en stig ner från en vändplan. Vid 
denna vändplan kan förslagsvis skyltning om reservatet samt eventuell 
parkeringsplats märkas ut. 
 
Bevarandemål 

• Naturreservatets gränser är tydligt markerade. 
• Informationstavla/-or finns på minst en lämplig plats vid 

naturreservatet, se karta sida 12.  
• Information om naturreservatet finns tillgänglig på länsstyrelsens 

hemsida. 
 
Skötselåtgärder: 
Markering och underhåll av områdets gräns. Informationstavlor sätts upp på 
föreslagna eller alternativa platser och underhålls. Information om 
naturreservatet läggs ut på länsstyrelsens hemsida och hålls aktuell. Eventuell 
parkeringsplats markeras vid befintlig vändplan inom reservatsområdet. Inget 
underhåll av befintlig stig planeras, men stigen och befintlig bro får nyttjas och 
vid behov underhållas av innehavare av särskild rätt i samband med den jakt 
som är tillåten i naturreservatet. 
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3. Uppföljning

3.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Länsstyrelsens personal eller andra av länsstyrelsen anlitade entreprenörer 
ansvarar för dokumentation och rapportering av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning och 
utvärdering av genomförda skötselåtgärder sker för: 

• Gränsmarkeringar
• Informationsskylt
• Naturvårdsbränning
• Igenläggning av diken
• Återställning av vattendrag
• Åtgärder för att motverka igenväxning av sandtäkt

3.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. 
Uppföljningen specificeras i dokumentet ”Uppföljningsplan för Dammtjärns 
naturreservat” vilket fastställs i samband med naturreservatets bildadande. Mer 
information om Länsstyrelsens uppföljning finns i ”Uppföljning av skyddade 
områden i Gävleborgs län – policy och översiktlig plan 2012”.  

4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd När Var Frekvens Priori-

tering 
Finansiering 

Markering och 
underhåll av 
reservatets 
yttergräns 

Initialt och 
därefter vid 
behov 

Se karta sidan 12 Engångsåtgärd 
samt 
återkommande 
(underhåll) 

1 Skötselanslag 

Ta fram, sätta 
upp och 
underhålla 
informations-
skyltar 

Initialt och 
därefter vid 
behov 

Se karta sidan 12 Engångsåtgärd 
samt 
återkommande 
(underhåll) 

1 Skötselanslag 

Tillhandahålla 
information om 
reservatet på 
länsstyrelsens 
hemsida 

Initialt och 
därefter vid 
behov 

Länsstyrelsens 
hemsida 

Återkommande 1 Skötselanslag 
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Naturvårds- 
bränning, 
upprättande av 
brandplan görs 
innan 

Vid behov Skötselområde 1 
(hela/delar av, 
planeras i 
brandplan) 

Återkommande 3 Skötselanslag 

Igenläggning av 
diken 

Inom 15 år Skötselområde 1 Engångsåtgärd 2 Skötselanslag 
eller ansöka 
om andra 
medel/ annan 
finansiering 

Ekologisk 
återställning av 
Gässån och 
Bellingtjärns-
bäcken 

Inom 15 år Skötselområde 2 Engångsåtgärd 2 Skötselanslag 
eller ansöka 
om andra 
medel/ annan 
finansiering 

Motverka 
igenväxning/ 
skuggning av 
sandtäkt 

Vid behov Skötselområde 3 Återkommande 3 Skötselanslag 

5. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare, men bör löpande ses över och revideras vid
behov. Om inte tidigare kan det vara lämpligt att revidera skötselplanen om ca
15 år.
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Bilaga 5 

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 Naturvårdsenheten 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). 
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