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Kungörelse
om Vällinguddens naturreservat

Utkom från trycket
den 10maj 1984

utfärdad den 10 januari 1984.
I avsikt att skydda och vårda naturen för framtiden inom ett urskogsartat område av värde såväl för
växt- och djurlivet som ur skogshistorisk synpunkt har länsstyrelsen genom beslut den 10 januari
1984 med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarat området som naturreservat. Reservatet, vars
gränser redovisas på till beslutet hörande karta, är beläget på en udde i sjön Vällingen ca 6 km Ö
Järbo samhälle i Sandvikens kommun och utgöres av 2.0 ha barrskog.
Beskrivning av naturreservatet:
Området består av yttre delen av en udde i sjön Vällingens norra del. Marken är en starkt
stenbunden morän med ett växtsamhälle av frisk ristyp.
Den sedan länge orörda urskogsartade tallskogen uppvisar ett flertal 200—300-åriga, grova tallar
samt torrfuror.
Ungefär en tiondel av virkesförrådet består av björk och enstaka grova klibbalar.
I reservatets sydvästra del finns rester av en tjärdal.
Den urskogsartade skogen med sitt läge intill vatten och våtmarker har trots sin ringa storlek, stort
värde som skogshistoriskt dokument och som biotop för vissa av skogstypen gynnade växt- och
djurarter. Det är angeläget att skogen får utvecklas utan mänskliga ingrepp.
Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga over fastigheten
inom reservatet
Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uppföra ny byggnad
anlägga väg
bedriva täkt eller utfyllnad
gräva eller att spränga berg
bedriva skogsbruk
ta ved eller upparbeta döda träd eller vindfällen
framföra motordrivet fordon

Föreskrifterna om naturreservat skall inte utgöra hinder för sedvanlig jakt och fiske inom
området.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägaren och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att reservatets gränser
markeras samt att informationstavlor om reservatet sätts upp.
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet att
1. göra upp eld, eller ta ved i området
2. framföra motordrivet fordon
3. klättra i boträd
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvardsförordningen om naturvårdsförvaltningen av reservatet
Skötselplan
1. Området skall utvecklas fritt utan mänskliga ingrepp, varesig på levande eller döda träd, buskar
eller övrig vegetation.
2. Reservatsförvaltaren svarar för att ev. nedskräpning åtgärdas.
3. Reservatet skall märkas ut enl. svensk standard. Informationstavlor framställs av länsstyrelsen i
samråd med markägaren och reservatsförvaltaren. Tavlorna sätts upp i anslutning till reservatet
på platser som angivits på beslutskartan.
4. Naturvårdsförvaltare skall vara skogsvårdsstyrelsen.
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