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Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1983:39
Kungörelse
om Ånäsets naturvårdsområde

Utkom från trycket
den 29 dec. 1983

utfärdad den 1 november 1983.
I avsikt att skydda och vårda naturen inom ett område av väsentlig betydelse för det rörliga
friluftslivet har länsstyrelsen genom beslut den i november 1983 med stöd av 19 § naturvårdslagen
(1964:822, ändrad 1974:1025) förklarat Ånäset som naturvårdsområde. Området, vars gränser
redovisas på till. beslutet hörande karta, är beläget i Hasselasjöns nordvästra del 2 km från Hassela
och utgöres av 16 ha skog, 3 ha äng, 24 ha vatten o våtmark, övrig mark 2 ha sammanlagt 45 ha.
Föreskrifter
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 19 §
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedanstående föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser skall gälla för området.
Föreskrifter om inskränkning i rätten att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar samt vad som anges i skötselplanen
skall förbud gälla att
1. uppföra byggnad,
2. utföra anläggningsarbete, bygga väg, ledning m.m.
3. bedriva täktverksamhet, utföra schaktning, sprängning, uppfyllning eller annat arbetsföretag,
som kan förstöra, skada eller förändra fast naturföremål eller ytbildning,
4. uppsätta stängsel eller hägnader som försvårar allmänhetens tillträde till området,
5. gödsla skogs- och ängsmark eller nyttja kemiska bekämpningsmedel,
6. utföra skogliga åtgärder utöver vad som anges i skötselplanen. Intill dess skötselplan föreligger
får skogliga åtgärder utföras först efter samråd med länsstyrelsen,
7. bedriva jakt.
Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från ovan under punkterna 1—7 angivna
föreskrifter för t ex anläggande av anordningar för naturvårdsområdets och däri ingående fastighets
skötsel och ändamålsenliga nyttjande.
Föreskrifter om sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken är skyldiga att tåla att de åtgärder vidtas,
som erfordras för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet. Åtgärderna är angivna i
nedanstående skötselplan.

Föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom området
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

1.
2.
3.
4.

medföra husvagn eller ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på anvisad plats,
framföra motordrivet fordon i terrängen,
tälta eller göra upp eld på annan än härför avsedd plats,
göra åverkan på levande eller döda träd och buskar, ris-, ört- och markvegetation, t ex genom
att bryta kvistar, bortföra hela eller delar av stående och liggande döda träd, plocka eller gräva
upp örter, mossor och lavar,
5. medvetet störa djurlivet,
6. medföra hund som inte är kopplad,
7. på störande sätt använda radio, bandspelare m.m.
Dessa föreskrifter gäller även markägare och innehavare av särskild rätt. Pågående
markanvändning får dock inte avsevärt försvåras därigenom.
Föreskrifter om naturvårdsförvaltningen
Skötselplan
Naturvårdsförvaltare:
Utmärkning:
Dokumentation:
Information:

kommunen.
Naturvårdsområdet skall utmärkas enligt svensk standard
(SJS 03 1522).
Länsstyrelsen, A Malmborg 1982. Kort beskrivning av
Ånäset i Hassela.
Informationstavlor upprättas av länsstyrelsen i samråd med kommunen.
Tavlorna utplaceras vid naturvårdsområdet enligt angivelser på
beslutskartan.

Markdisposition
Ånäset disponeras för naturvård, friluftsliv och vattentäkt. Skötselplanekartan anger
markdispositionen.
Skogsbruk. Skogsbruk bedrives med syfte att skapa och främja en tilltalande naturmiljö.
Naturvårdsinriktad skogsbruksplan upprättas av kommunen i samråd med skogsvårdsstyrelsen och
länsstyrelsen.
Vård av f d jordbrukslotter o d
F d odlingsmarker röjes och restaureras i den omfattning som anges på beslutskartan.
Vården skall bestå av årlig slåtter. Höet tas tillvara. Slåttern utföres vid sådan tidpunkt och på så
sätt att blomsterängar behålles och gynnas. Kommunen undersöker, som alternativ till slåttern,
tillsammans med lantbruksnämnden och länsstyrelsen, möjligheterna att anordna mulbete inom
odlingsmarkerna.
Våtmarker. Ingen vård är aktuell för närvarande.
Byggnader m.m. Byggnaderna inom samt platsen för uppläggning av timmerbommarna på Ånäsets
östra del disponeras av AB Plyfa. Kommunen söker träffa avtal med AB Plyfa om att få disponera
byggnaderna och uppläggningsplatsen såsom serviceanläggningar för naturvårdsområdet. Ladan
vid vattentäkten samt båthuset vid Tuvviken bör rivas. Båtplatsen vid Tuvviken upplåtes mot
arrende. I arrendekontraktet anges regler för hur platsen skall hållas i vårdat skick.
Vägen underhålls.
Övrigt. Vattentäkt och ledningsgator underhålls på lämpligt sätt.
Städning. Järnskrot från f d skjutbana och flottningen liksom annat avfall bortskaffas.
Finansiering av vården. Kommunen ansvarar för finansieringen, I samband med restaureringen av
området är länsstyrelsen, under förutsättning att arbetsmarknadsverket beviljar medel härför,
beredd att medverka vid finansieringen.
A Tollstorp
Anders Malmborg

