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BESLUT  

2018-11-19 Dnr 511-5531-2011 
 80-240 

Naturvårdsenheten 
 

Se sändlista 
 

BILDANDE AV GRÅBERGETS 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 
Gråbergets 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 samt 
karta i bilaga 3). 
 
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. 
 
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: Gråbergets naturreservat 

NVR-id: 21-2046813 

Kommun: Gävle kommun 

Lägesbeskrivning: 12 km NO Gävle. Se översiktskarta (bilaga 2)  
 

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): E: 626485 N: 6736507 

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

Fastigheter: 
 

Bönan 1:1 
Bönan 6:1 
 

Markägare: Gävle kommun (Bönan 1:1) 
Staten genom Fortifikationsverket/ 
Naturvårdsverket (Bönan 6:1) 
 

Areal (från VIC Natur): 
 

Total areal 49,3 ha  
Landareal 43,2 ha 
Hav 6,1 ha  
Produktiv skogsmark 38,5 ha  
Därav naturskog* ca 15 ha  
*Areal från länsstyrelsens naturskogsinventering 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Friluftsliv: Området är av stort intresse för friluftslivet 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer, samt att tillgodose friluftslivets behov av 
områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog och kalkrika klippängar, 
samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa 
livsmiljöer längs Gästrikekusten ska ha gynnsamt tillstånd*. Strukturer som död 
                                                 
* =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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ved, gamla grova träd och solbelysta klippängar ska förekomma i för 
livsmiljöerna gynnsam omfattning. 
 
Naturreservatet skall vara tillgängligt för allmänheten och det skall finnas goda 
möjligheter för besökare att uppleva naturen i området utan att skada den 
värdefulla vegetationen.  
 
Syftet ska nås genom att:  
• Skogsbruk förbjuds i hela naturreservatet. 
• Skogsmarken lämnas för i huvudsak fri utveckling. 
• Naturvärdena bibehålls genom att exploateringar och arbetsföretag förbjuds.  
• Naturreservatet tillgängliggörs för allmänheten genom anläggande och 

underhåll av stigar, rastplatser, P-plats och informationsskyltar.  
 

Skäl för beslutet 

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de 
gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. Större delen av området utgörs av ett 
bergigt kustområde där kalt berg stupar brant ned i havet.  
 
De sydvända öppna klipporna och hällarna hyser en säregen och intressant 
kalkpåverkad klippängsflora med flera sol- och värmekrävande arter, varav 
några har sin naturliga nordgräns här. Till karaktärsarterna hör blodnäva, 
gulmåra, fältmalört, flockfibbla, ljung, tjärblomster och getrams, samt de små 
ormbunkarna svartbräken, gaffelbräken och murruta. Murruta har här sin enda 
förekomst i Gävle kommun. Snäckfaunan är också rik med ovanliga arter som 
mindre kristallsnäcka och löksnäcka. 
   
Ovanför de öppna klipporna vidtar en gammal vindpinad hällmarkstallskog 
med grova tallar, som längre in övergår i äldre blandbarrskog. På fuktigare 
partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova aspar. Död ved finns spritt i 
området, främst som torrakor men även i form av lågor. I hällmarkstallskogens 
markskikt dominerar mattor av kråkbär och renlavar. 
 
Från andra världskriget och fram till 1997 har större delen av området varit 
avspärrat som militärt skyddsområde. Försvarsanläggningarna har nu monterats 
ned och det gamla bergrummet i området har förseglats. Att området har kvar 
sina naturvärden än idag är sannolikt en effekt av att militärens verksamhet har 
förhindrat den bebyggelse och exploatering som skett längs övriga delar av 
kuststräckan. 
 
Gråberget är redan idag ett viktigt utflyktsmål och området har stor potential att 
utvecklas ytterligare till förmån för det rörliga friluftslivet. Området är 
lättillgängligt genom de gamla vägar som finns i området och som påminner 
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om den militära epoken. Området korsas dessutom av ett flertal mindre stigar. 
Genom sin närhet till Gävle och sin lättillgänglighet erbjuder området goda 
möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Gråberget är ett av få områden 
i Gävles närområde där allmänheten har möjlighet att komma ner till stranden. 
Området nås dessutom inte bara med bil utan också genom kollektivtrafik eller 
med cykel via den cykelväg som löper parallellt med Bönavägen. 
 
Genom att Gråberget skyddas som naturreservat får de värdefulla 
hällmarkstallskogarna och klippängarna ett långsiktigt och adekvat skydd. 
Bildandet av naturreservatet ger även möjlighet att förstärka områdets 
tillgänglighet för besökare och allmänhet, samtidigt som naturvärdena kan 
skyddas från eventuellt slitage genom att friluftslivet kanaliseras till lämpliga 
platser. 
 

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 befintliga vägar, 
ledningar, sjömärken och VA-anläggningar.  
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för försvarsmakten att genomföra militär 
verksamhet i enlighet med av riksdag och regering givna uppdrag och 
ansvar. 
 

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, 
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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. utan länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för organiserade tävlingar,  

 
12. bedriva jakt på annat än älg och rådjur 
 
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 minimeras.  
 
Föreskrift 9 ovan utgör inte hinder för jaktlagets uppsättning av tillfälliga 
skyltar i samband med den jakt som är tillåten i reservatet.  
 

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. 
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1. Utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar. 

 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor. 
  
3.  Anläggning och underhåll av parkeringsplats, vägavspärrningar, 

vägvisare, stigar, rastplatser, soptunnor och skyltar enligt karta bilaga 3. 
 

4.  Genomförande av åtgärder för att vid behov kanalisera besökare för att 
minimera slitage på känslig klippängsvegetation enligt karta bilaga 3. 

 
5.  Genomförande av naturvårdsinriktade restaureringsåtgärder (av 

engångskaraktär) så som luckhuggning eller ringbarkning, enligt karta 
bilaga 3. 
 

6.  Genomförande av återkommande skötselåtgärder så som frihuggning av 
enstaka gamla träd eller trädfällning för att öka ljusinsläpp till klippängar 
eller bibehålla utsikten från rastplatser, enligt karta bilaga 3. 

 
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,  
 

2. ta ved, elda annat än på anvisad eldplats med medhavd eller utlagd ved,  
 
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,  
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7. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, 
gräva, eller därmed jämförligt, 
 

8. bedriva bergsklättring, 
 
9. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar,  

 
10. cykla och rida på annat än befintliga stigar inom området. 
 
 
Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, 
matsvampar och växter som inte är rödlistade eller fridlysta. 
 
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.  
 
Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i utbildningssyfte, 
exempelvis i samband med skolverksamhet. Föreskriften utgör inte heller 
hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade 
tävlingar enligt föreskrift 9.  
 

Ärendets beredning 

Gråberget är genom sitt lättillgängliga och natursköna läge ett populärt 
utflyktsmål. Större delen av området har dock sedan andra världskriget varit 
militärt skyddsområde omgärdat av stängsel och därmed otillgängligt för 
allmänheten. 1997 avvecklades den militära verksamheten på platsen varefter 
anläggningarna succesivt har tömts och senare även plomberats eller rivits och 
forslats bort.  
 
Gråberget är sedan länge känt för sin särpräglade vegetation. Redan under 
första halvan av 1800-talet uppmärksammades den rika floran av 
klippormbunkar. Gråberget tilldelades 1997 högsta naturvärdesklass i 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram. I Naturvårdsverkets inventering av 
skyddsvärda statliga skogar 2004 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att det är 
av yttersta vikt att området får ett långsiktigt skydd som naturreservat.  
 
Under 2005 initierade Länsstyrelsen arbetet att skydda Gråberget som 
naturreservat. Under perioden 2005 t o m 2016 pågick samråd mellan 
Länsstyrelsen, Gävle kommun, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket m fl, 
främst för att lösa frågor kring ägandet och nyttjandet av markområdet och 
ansvar för de byggnader och anläggningar som finns i området. Gävle kommun 
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ställde sig i ett tidigt skede positivt till skyddandet av Gråberget som 
naturreservat och har implementerat det blivande naturreservatet i sitt 
kommunala planarbete. Under denna period har det även förts diskussioner med 
grannar, intresseorganisationer och övriga intressenter kring naturreservatets 
avgränsning, utformning och kommande skötsel. Inte minst planeringen av 
friluftslivets användning av området har varit föremål för dialog. År 2013 
tecknades ett avtal om intrångsersättning med Gävle kommun, där kommunen 
godkänner att naturreservatet bildas på kommunens fastighet Bönan 1:1. Den 
del av Fortifikationsverkets fastighet Bönan 6:1 som omfattas av 
naturreservatet kommer att överlåtas till Naturvårdsverket i samband med att 
naturreservatet formellt bildas genom föreliggande beslut. 
 
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.  
 
Remissynpunkter 
Beslut och skötselplan skickades på remiss till sakägare och myndigheter den 
14 juni 2018 och till andra berörda den 6 september 2018. Följande synpunkter 
inkom, med länsstyrelsens bemötande i anslutning: 
 
• Sveriges Geologiska undersökning SGU avstår från att yttra sig. 
 
• Gävle kommun tillstyrker förslaget. Förslaget överensstämmer med 

gällande detaljplan och Fördjupad översiktsplan för Norrlandet. Kommunen 
har synpunkter på att de vill att kustleden ska kunna gå genom reservatet 
och att den ska kunna markeras på samma sätt som resten av kustleden. 
Kommunen önskar också sätta upp en skylt vid den stora rastplatsen som 
visar vilka öar etc som man ser från utsiktsplatsen. Kommunen 
kommenterar även placering av en grindstolpe som placerats utanför 
fastighetsgränsen till Gävle Bönan 6:1. 
 
 Länsstyrelsen synpunkter: 
Avseende kommunens synpunkter har länsstyrelsen gjort tillägg och 
förtydligande i skötselplanen så att kustledens vandringsled kan markeras, 
underhållas och skylt vid den stora rastplatsen kan sättas upp. Länsstyrelsen 
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anser att det är fördelaktigt att hålla ”kustledsmarkering” även  inom den 
del av leden som går genom reservatet.  

 
• Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslag till bildande av och 

skötselplan för naturreservatet Gråberget. Havs- och vattenmyndigheten 
anser det viktigt att skyddet för havsmiljöerna inom reservatet ses över 
och inkluderas i syfte, föreskrifter och skötselplan.  
 
Länsstyrelsen synpunkter: 
Länsstyrelsen bedömer att det för närvarande inte finns uppgifter som 
kopplar till de marina miljöerna i anslutning till naturreservatet. 
Länsstyrelsen går till beslut nu vad det gäller Gråberget. Om det 
framöver visar sig finnas marina värden i anslutning till naturreservatet, 
kan frågan om naturreservatsbildning av den marina miljön väckas då. 
 

• Försvarsmakten anför att riksdagen i den försvarspolitiska inriktningen 
för perioden 2016-2020 har beslutat att en sammanhängande planering 
för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför att totalförsvars-
planeringen ska beaktas i all samhällsplanering. Inom det område som 
föreslås som naturreservat i rubricerat ärende måste det finnas utrymme 
för Försvarsmakten att genomföra sitt, av riksdag och regering, givna 
uppdrag och ansvar utan att begränsas av eventuella reservatsföreskrifter. 

  
      Länsstyrelsen synpunkter: 

Naturreservatsbeslutsförslaget har ändrats genom att ta bort föreskriften 
om militära övningar samt genom att lägga till ett undantag i avsnittet 
om föreskrifter. 

 
• Naturvårdsverket tillstyrker förslaget till naturreservat. 
 
• Skogsstyrelsen har inget att erinra. 
 
• , ägare för fastigheten Gävle Bönan 6:1 framför att han har 

en arrenderätt på fastigheten Bönan 6:1.  anser att den 
delen inte ska ingå i naturreservatet. 

 
Länsstyrelsen synpunkter 
Länsstyrelsen har fört diskussioner med  om arrenderätten 
och inte kommit överens i frågan. Det finns möjligheter att begära 
ersättning efter det att beslut om Gråbergets naturreservat vunnit laga 
kraft. 
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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. 
 
Av 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 

Gråberget är ett bergigt kustområde, beläget mellan fiskelägena Bönan och 
Utvalnäs, en dryg mil nordost om Gävle.  Den 1 km långa kuststräckan utgör en 
förkastningslinje där kalt berg stupar brant ned i havet. Området skiljer sig på 
så vis markant från den i trakten förhärskande moränkusten. Klipporna är som 
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mest 15 – 20 m höga och erbjuder en hänförande utsikt över havet och öarna 
utanför. På flera ställen i berget finns också små grottor och skrevor.  
 
Gråberget hyser en särpräglad och intressant vegetation. På de sydvända öppna 
klipporna och hällarna finns en ovanligt välutvecklad kalkpåverkad 
klippängsflora. Till karaktärsarterna hör blodnäva, gulmåra, fältmalört, 
flockfibbla, ljung, tjärblomster och getrams. Här finns även de små 
ormbunkarna svartbräken, gaffelbräken och murruta. Den sistnämnda har här 
sin enda förekomst i kommunen och är bara känd från ytterligare två lokaler i 
länet. Snäckfaunan är också rik och ovanlig med t.ex. mindre kristallsnäcka och 
löksnäcka. Ovanför de öppna klipporna vidtar en äldre hällmarkstallskog med 
grova tallar präglade av det vindutsatta läget, som längre in övergår i gammal 
blandbarrskog. På fuktigare partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova 
aspar. Död ved finns spritt i området, främst torrakor men även en del lågor. 
Havsstranden består av klippor omväxlande med grus och klappersten och är i 
stort sett vegetationslös.  
 
Området har tidigare varit en militär försvarsanläggning, vilket bl a medfört att 
en del av de naturliga klipporna sprängts bort. Kvar från den militära epoken 
finns även gamla kanonvärn, vägar och rester av andra anläggningar. Ingreppen 
från den militära epoken kan upplevas som sår i landskapet, men förefaller inte 
ha påverkat områdets flora i någon högre grad. Idag utgör de gamla 
anläggningarna i första hand en påminnelse om en tid av militär upprustning.  
 
Gråberget har stor potential som besöksmål och friluftsområde då det är mycket 
naturskönt och samtidigt lättillgängligt med närhet till väg och allmänna 
kommunikationsmedel. De vägar som finns i området från den militära epoken 
gör det även lätt att ta sig fram i området. Besöksvärdena förstärks ytterligare 
av områdets närhet till fiskelägena Bönan och Utvalnäs, båda viktiga turistmål i 
trakten. Gråberget är även en av de få kuststräckor i Gävles närområde där 
allmänheten har tillgång till havsstranden 

Bedömning 

Gråberget behöver skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden 
och för att bevara skogslevande djur och växter. Området bidrar därmed till att 
uppfylla miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Gråbergets hällmarkstallskogar 
är goda exempel på skogstypen skärgårdsnaturskog, vilket är en prioriterad 
skogstyp och tillhör den typ av områden som ska prioriteras för skydd enligt 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i 
Gävleborgs län (länsstyrelsens rapport 2006:19-21).  
 
Genom att skydda Gråbergets relativt opåverkade kuststräcka mot ingrepp och 
exploateringar bidrar området även till uppfyllandet av miljökvalitetsmålet 
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 
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Genom naturreservatets skötselplan kan områdets tillgänglighet för 
allmänheten förbättras genom anläggande av parkering, stigar och 
rastplatser. Genom detta bidrar området till uppfyllandet av regeringens 
friluftslivsmål. Vidare kan besökare kanaliseras i området för att undvika 
skador på slitagekänsliga delar som t ex klippängar. 
 
Kuststräckan mellan Bönan och Utvalnäs ingår i riksintresseområde för 
Kulturmiljö. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av Gråbergets naturreservat är 
förenligt med riksintresseområdet. 
  
Enligt Gävle kommuns översiktsplan för Norrlandet, antagen 26 mars 2012, 
ingår naturreservatet i område för Naturreservatsutredning, specifikt område N4 
Gråberget. Länsstyrelsen bedömer därmed att bildandet av naturreservatet 
överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Kommunen 
tillstyrker även förslaget i sitt yttrande på remissen. 
 
Större delen av naturreservatet berörs av Gävle kommuns beslut om 
upphävande av detaljplan för Bönan 6:1 m fl (del av) Gråberget, dnr 15SBN52, 
aktbeteckning 2180k-26310, antagen 2015-02-18 och laga kraft 2016-04-07. I 
detta detaljplanebeslut upphävs äldre detaljplaner till förmån för bildandet av 
naturreservat, samtidigt som avgränsning mm preciseras för de privatägda 
bostadsfastigheterna i området.  
 
En mindre del naturreservatet (del av fastigheten Bönan 1:1) omfattas av 
detaljplan för Bönan 1:3 m fl, Gråberget, dnr 08BMN724, aktbeteckning 
2180K-25417. Det berörda området är i denna detaljplan utpekat som natur, 
med precisering att området kan komma att ingå i naturreservat.  
 
Länsstyrelsen bedömer att Gråbergets naturreservat är förenligt med gällande 
detaljplaner i området. 
 
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 
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 
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länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att 
syftet med naturreservatet ska tillgodoses. Länsstyrelsen menar att det 
avgränsning av naturreservatet och de inskränkningar som gjorts i rätten att 
använda mark- och vattenområden är nödvändiga, och att de inte är mer 
omfattande än vad som behövs 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. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte behövs någon reglering av jakt 
på älg och rådjur i området. Om det i framtiden visar sig att områdets värden 
för friluftslivet påverkas negativt av den jakt som bedrivs i reservatet kan denna 
bedömning komma att ändras.  
 
Länsstyrelsen bedömer även att ridning och cykling på befintliga stigar inom 
området är möjlig, då det i dagsläget inte finns några tecken på att denna form 
av friluftsliv har någon negativ påverkan på området. Om det i framtiden 
uppstår problem med slitage eller markskador relaterade till dessa verksamheter 
kan länsstyrelsens bedömning i frågan komma att ändras. 
 

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 6. 
 
Beslutet har fattats av landshövdingen Per Bill. Ärendet har handlagts av biolog 
Johanna Ehlin och föredragits av enhetschef Ann Gudéhn, Jurist Ann-Charlotte 
Nyman och biolog Rie Stageggard har deltagit i ärendet. 
 
 
 
 
Per Bill 
 Ann Gudehn 
 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift. 
 
Bilagor:  

1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Föreskriftskarta 
4. Skötselplan 
5. Sändlista 
6. Hur man överklagar 

 




