Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1982:5
Kungörelse
om Häckelsängs Högmosse och Gnagmur naturreservat

Utkom från trycket
den 2 mars. 1982

utfärdad den 18 december 1981
Länsstyrelsen beslutade den 18 december 1981 med stöd av 7 § naturvårdslagen att Häckelsängs
Högmosse och Gnagmur skall vara naturreservat. Avsikten med beslutet är att bevara mossarnas
hydrologiska och morfologiska utveckling, att låta den gamla skogen inom vissa skogsholmar och
skogsbestånd utvecklas till naturskog samt att bevara olika biotoper för djurlivet.
Syftet främjas genom att vissa arbetsföretag inte tillåts. Inom delar av reservatet kan skogsbruk
bedrivas enligt skötselplanen som tillhör beslutet. Förordnande om naturreservat skall inte utgöra
hinder mot jakt och fiske i området. Bestämmelser om älgpass och uttransport av fälld älg finns
angivna i skötselplanen. Reservatet är beläget 4 km väster om Axmar by i Gävle kommun. Arealen
är 405 ha varav 125 ha produktiv skogsmark, 245 ha myr och 35 ha vatten.
Reservatsföreskrif ter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8, 9 och 10 §§
naturvårdslagen (1964:822, ändrad 1974:1025) samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att
nedan angivna föreskrifter samt skötselplan skall gälla för området.
Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakagares 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 användningssättet för befintliga byggnader,
2. utföra anläggning, bygga vägar, ledningar o dyl.
3. bedriva täktverksamhet, utföra schaktning, sprängning, fyllning eller liknande arbetsföretag,
4. skada fast föremål eller ytbildning,
5. anordna upplag eller uppsätta stängsel,
6. i strid med skötselplanens skogsskötselföreskrifter utföra avverkning, gallring och röjning,
7. gödsla skogs- och myrmark eller nyttja bekämpningsmedel,
8. framföra motordrivet fordon — med undantag av skogsbrukets transporter på fastmark och vad
som anges under rubriken “Jakt” i skötselplanen.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om vad markägare eller annan sakägare har att
tåla
Markägare och sakägare förpliktigas tåla att åtgärd företas enligt skötselföreskrifterna i syfte att
tillgodose ändamålet med reservatet.
Föreskrifter jämlik 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1.
2.
3.
4.
5.

skada fast föremål eller ytbildning,
göra åverkan på skogsbestånd, ris- ört- eller markvegetation,
framföra motordrivet fordon,
medföra hund som ej är kopplad,
göra upp öppen eld.

Föreskrifter enligt 9 § naturvardsförordningen om naturvårdsförvaltningen
Skötselplan
Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen.
Utmärkning: Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SJS 03 1522).
Information: Informationstavlor upprättas av länsstyrelsen i samråd med skogsvårdsstyrelsen.
Tavlorna utplaceras vid reservatet enligt angivelser på kartan som tillhör beslutet.
I skogsskötselhänseende indelas reservatet i tre områdestyper, i princip enligt skissen nedan.

A-områdenas omfattning framgår av beslutskartan.
Område A omfattar
1. Hackelsängs Högmosse. All samfälld mark fram till dike i mossens östra kant med undantag för
två mindre bestånd vid diket, norr och söder om mossen samt till samfälligheten gränsande delar
av enskilda skiften intill mossen.
2. Gnagmur. All mark som omfattar öppen mosse, randtallskog och laggkärr på samfälld mark
för Axmarby samt de enskilda skiftena Axmar 2:20, 4:5 och 6:2.
Skogsskötsel:

I princip skall all skog lämnas orörd inom A-område. Om skoglig åtgärd skulle
påkallas av naturvårdsskäl får åtgärden endast företas på initiativ av länsstyrelsen.

Område B utgöres av all skogsmark inom 50 meter från A-område.
Skogsskötsel:

Inom B-område får skogliga åtgärder endast vidtagas i samråd med länsstyrelsen. I
princip skall skogsvårdslagens föreskrifter och anvisningar tillämpas.

Område C

omfattar all skogsmark mellan B-område och reservatsgräns.

Skogsskötsel:

Normalt skogsbruk får bedrivas inom ramen för skogsvårdslagen och dess
anvisningar.

Våtmark

innefattande såväl tjärnar som gölar och myrar.

Skötsel:

Inga åtgärder.

Byggnader

På bolmen i Stora Svantjärn finns en mindre fiskestuga med uthus.

Skötsel:

Byggnaderna skall hållas i vårdat skick. Ändringar av byggnadernas exteriör får
utföras endast efter samråd med länsstyrelsen.

Jakt

Reservatet utgör, med undantag för nedan angivna föreskrifter, inget hinder mot
jaktutövningen.

Inom reservatet finns sju permanenta älgpass i form av skjuttorn eller markpass med tak.
Passen är utmärkta på reservatskartan med X. Älgpassen får brukas även i fortsättningen. I bruket
ingår röjning och upprätthållande av befintliga skjutgator. Älgpassen skall hållas vårdade och i gott
skick. Ved till älgpassen hämtas utanför A- och B-områden. Inom A-områden får inga nya älgpass
iordningställas.
Med undantag för Kolvägen norr om Bruelstjärn gäller inom A-område förbud att på såväl
barmark som snötäckt mark transportera bort älg med motordrivet fordon.
På Kolvägen samt inom övriga delar av reservatet (B- och C-områden) är terrängtrafik för
uttransport av fälld älg tillåten på såväl snötäckt mark som barmark.
På Kolvägen får dock endast lätt motordrivet fordon användas.
Hans Hagnell
Anders Malmborg

