Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1979:20
Kungörelse
om Ålsjöns naturreservat

Utkom från trycket
den 30 jan 1979

utfärdad den 11 december 1978.
I avsikt att skydda och vårda ett område som hyser så väsentliga naturvärden att förutsättningar bör skapas för skydd
och vård av dessa värden och olämplig exploatering förhindras, har länsstyrelsen genom beslut den 11 december
1978 med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars gränser redovisas på till
beslutet hörande karta, är beläget 3 km söder om Söderhamn, omedelbart öster om E4 i Söderhamns kommun och
utgöres av sammanlagt ca 131 ha, varav fri vattenyta ca 6 ha — efter dämning till + 11.10 ca 70 ha.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8—10 §§ naturvårdslagen (1964:822,
ändrad 1974:1025) samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markiigares 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 eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat ändamål än det, vartill
byggnaden tidigare varit använd,
2. utföra anläggning, bygga vägar, ledningar eller dylikt,
3. bedriva täkt eller annat arbetsföretag, som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär,
4. skada fast föremål eller ytbildning,
5. anbringa skylt eller tavla — informations- och fridlysningstavlor undantagna,
6. anordna upplag annat än för jord- och skogsbrukets omedelbara behov,
7. utan skogsvårdsstyrelsens medgivande utföra avverkning, röjning eller skogsodling,
8. gödsla skog- och myrmark,
9. vidtaga åtgärd, som kan medföra förorening av Ålsjön —normal gödsling för jordbrukets behov undantagen,
10. framföra motorbåt eller snöscoter.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att tåla det intrång som följer med höjning av Ålsjöns
medelvattenyta 0,70 meter till nivån + 11,10 meter i rikets normalnollplan.
Förvaltaren äger rätt att vidta åtgärder i Ålsjön och tillhörande sankmarker för att trygga syftet med reservatet.
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 fast föremål eller ytbildning

2.
3.
4.
5.
6.

göra åverkan på skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetation,
medvetet störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering,
medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
göra upp eld,
framföra motorbåt eller snöscoter.

Parkering får ske endast på särskilt upplåten plats.
Dessa föreskrifter gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt vid utnyttjande av sin egendom eller
särskilda rätt.
Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
Reservatet skall skötas enligt av länsstyrelsen godkänd skötsel- och dispositionsplan.
Ålsjöns medelvattenyta höjes till + 11,10 meter i rikets normalnollplan genom en damm vid utloppet under E4.
Dammen skall utföras och handhavas så att dräneringen av omgivande marker under flöden över dämningsgränsen
inte försämras. Vägen till Sand skall höjas till erforderlig höjd med hänsyn till dämningsgränsen.
Reservatet utmärkes genom förvaltarens försorg, i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
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Anders Malmborg

