Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1978:155
A 30
Kungörelse
om Gladhäckens naturreservat

Utkom från trycket
den 19 dec. 1978

utfärdad den 13 november 1978.
I avsikt att skydda och vårda ett område som är så värdefullt ur naturvetenskaplig synpunkt att
förutsättningar bör skapas för skydd och vård av dessa värden och olämplig exploatering
förhindras, har länsstyrelsen genom beslut den 13 november 1978 med stöd av 7 § naturvårdslagen
förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars gränser redovisas på till beslutet hörande
karta, är beläget 16 km NO om Ljusdal i Hudiksvalls kommun och utgöres av ca 3 ha.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8—10 §§
naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbeståmmelser skall gälla.
Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagcn om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. uppföra ny byggnad,
2. bedriva täkt eller annan verksamhet, som förändrar områdets topografi och landskapets
allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, muddra, borra,
schakta, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan markbearbetning,
3. utföra anläggning, bygga vägar, ledningar o dyl,
4. skada fast föremål eller ytbildning,
5. i kommersiellt hänseende utnyttja marken på sätt som väsentligen strider mot syftet med
reservatet,
6. anordna upplag eller uppsätta stängsel,
7. i strid mot skötselföreskrifterna utföra avverkning, röjning eller skogsodling.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att tåla att de åtgärder vidtas, som framgår av
bifogad dispositions- och skötselplan.
Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. skada eller göra ingrepp som påverkar ytformer och vatten-förhållanden,
2. göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, t ex genom
att bryta kvistar, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar,
3. framföra motorfordon,

4.
5.
6.

göra upp öppen eld,
rida,
tälta eller ställa upp husvagn.

Dessa föreskrifter gäller även markägare och innehavare av särskild rätt.
Bestämmelser om vård och förvaltning jämlikt 9 § naturvårdsförordningen
Reservatet skall skötas enligt bifogade dispositions- och skötselplan, som gäller intill dess ny plan
överenskommes och fastställes.
Reservatet utmärkes genom förvaltarens försorg i enlighet med statens naturvårdsverks
anvisningar.
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