Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1981:32
Kungörelse
om Bleckbergens urskog naturreservat

Utkom från trycket
den 6 oktober. 1981

utfärdad den 1 juli 1981.
I avsikt att skydda och värda ett område med skog av urskogskaraktär har länsstyrelsen genom
beslut den 1 juli 1981 med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat området som naturreservat.
Reservatet, vars gränser redovisas på karta som tillhör beslutet, är beläget ca 15 km väster om
Enångers kyrka. Arealen är omkring 4 ha.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8 och 10 §§
naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla.
Föreskrifter jämlikt 8 § naturv~irdsIagen om inskränkning 1 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 byggnad,
2. utföra anläggning, väg, ledning m.m.,
3. bedriva husbehovstäkt, schaktning, dikning, uppfyllning och andra arbetsföretag, som kan
förändra områdets naturmiljö,
4. anordna upplag eller uppsätta stängsel,
5. vidta skogliga åtgärder.
Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Länsstyrelsen förpliktigar härmed markägaren och annan sakägare att tåla de åtgärder som anges i
skötselplanen nedan.
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. 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. medvetet störa djurlivet, t ex genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser,
4. framföra motordrivet fordon,

5. göra upp eld,
6. tälta
Dessa föreskrifter gäller även markägare och innehavare av särskild rätt.
Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
Skötselplan
Målsättningen med naturvårdsförvaltningen är att reservatet skall skötas så att vegetationen får
utvecklas fritt. Några anordningar för friluftslivet skall inte iordningställas inom reservatet.
Åtgärder inom reservatet skall begränsas till märkning av befintliga stigar. En parkeringsplats skall
anordnas vid vägslutet 200 meter öster om reservatet. Stig röjs och markeras från parkeringsplatsen
till reservatet och genom den gamla skogen till urskogspartiet och utsiktspunkten utanför
reservatets nordöstra del. Vägvisningsskyltar bör sättas upp på lämpliga ställen vid de
skogsbilvägar som leder till reservatet.
Reservatet skall från naturvårdssynpunkt förvaltas av stiftsnämnden i Uppsala. Vid förvaltningen
skall samråd fortlöpande äga rum med länsstyrelsen.
Naturvårdsförvaltningen skall märka ut reservatet enligt de anvisningar som utfärdats av statens
naturvårdsverk. Stiftsnämnden skall ombesörja att erforderliga informationsskyltar sätts upp samt
ha årlig tillsyn av reservatet”.
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