Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1988:18
Kungörelse
om Grans naturreservat

Utkom från trycket
den 16 september 1988

utfärdad den 16 maj 1988.
Länsstyrelsen beslutade den 16 maj 1988 med stöd av 7 § NVL att avsätta Grans naturreservat.
Uppgifter om reservatet
Län: Gävleborg.
Kommun: Nordanstig.
Fastighet: Gran utgör en kronoholme, i övrigt omgivande vattenområde.
Läge: I Bottenhavet ca 10 km utanför Sörfjärden i Gnarp. Läget framgår av kartan till beslutet.
Topografiska kartbladet 16 H Bergsjö NO. Sjökort 525 Bålsö—Gran—Brämön.
Gränser: Enligt redovisning på kartan, bilaga 1, Lat 62°00, 3’N-62°01, 6’N-Long 17°37,
3’0-l7°39, 39, 3’0.
Areal: 63 ha land och 387 ha vatten.
Markägare:

Kungl. Maj:t och kronan (naturvårdsfonden).

Naturvårdsförvaltare:

Skogsvårdsstyreisen.

Beskrivning av området
Naturreservatet omfattar ön Gran med omgivande skär och grynnor.
Dessutom ingår även ett vattenområde och dess bottnar.
Ön Grans natur är starkt präglad av landhöjningen och havets krafter. Klapperstensfält med
strandvallar samt vindpinade busksnår och skogar vittnar härom.
Omkring 13 ha mark på Grans södra del täcks av urskogsartad barrblandskog. Skogen är gammal
och olikåldrig samt har mycket lång skoglig kontinuitet. Den har tidigare utnyttjats för fång av
husbehovsvirke men har ej varit föremål för egentligt skogsbruk.
Ett flertal fågelarter bl.a. tordmule, tobisgrissla, labb och ejder häckar på ön.
Gran och dess omgivande vatten och skär är dessutom ett betydelsefullt område för gråsäl.
Ön är fyrplats sedan år 1886. Fyrplatsen är numera obemannad. Det gamla fiskeläget omkring
fiskehamnen vilket numera används för fritidsändamål vittnar om öns tidigare betydelse för
folkhushållningen.

Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länsstyrelsen det område, som märkts ut på
kartan, bilaga i till beslutet, som naturreservat.
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med reservatet är att bevara områdets ytformer, skog och vegetation i sin naturliga
utveckling. Ändamålet är vidare att bevara säl- och fågelbiotoper, underlätta för allmänheten att
besöka ön Gran samt att främja en god inpassning av bebyggelsen i naturmiljön.
Reservatsföreskrifter
Med hänsyn till disposition och vård indelas reservatet i fyra delområden, A, B, C och D enligt
kartan, bilaga 2. A utgör fyrplats, B fiskehamn, C ön Gran i övrigt samt D vattenområdet med
bottnar, grund, bränningar och skär.
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8—lO §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter samt vård och
förvaltningsbestämmelser skall gälla inom reservatet.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet
inom reservatet
Nedanstående föreskrifter gäller där inte annat anges hela reservatsområdet.
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. Med undantag av sopmaja vid västra hamnen och toalett norr om fiskehamnen inom område
C och D uppföra ny byggnad eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen
annat ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd.
2. Bedriva täkt i någon form eller bedriva annan verksamhet som förändrar områdets topografi,
yt-, dräneringsförhållanden eller förhållandena i vattnet, såsom att gräva, schakta, dika,
dämma, muddra, tippa avfall eller fylla ut områden. Inom bebyggd tomtplats gäller vad som
särskilt avtalas.
3. Utföra anläggningsarbeten, bygga vägar, ledningar eller dylikt.
4. Anordna upplag.
5. Anlägga fiskodling.
6. Utanför arrenderad tomt avverka skog, röja, skogsodla, ta vara på vindfällen eller ved i
skogen.
7. Använda kemiska bekämpningsmedel.
8. Bedriva annan jakt än skyddsjakt.
9. Inom område B, C och D sätta upp stängsel eller andra hägnader.
10. Under tiden 15 april—31 juli beträda fågel- och sälskyddsområdet.
11. Ha hund, katt eller andra husdjur lösa.
Föreskrifterna 2 4 skall ej utgöra hinder mot upprustning, underhåll
och skötsel av hamnen.
Inom område A — fyrplatsen och B — fiskehamnen — gäller vidare förbud att utan
länsstyrelsens tillstånd
1. Uppföra ny byggnad eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat
ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd.
2. Ändra byggnads yttre form och utseende vad avser tillbyggnad, ytbeklädnad, fönster och färg.
Föreskriften skall inte utgöra hinder mot åtgärd som innebär att byggnads exteriör återges ett för
fiskebebyggelsen traditionellt utseende.
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och sakägare förpliktigas tåla att åtgärd företas enligt skötselplanen i syfte att tillgodose
ändamålet med reservatet.

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Husägarna på ön räknas som allmänhet då de vistas utanför arrenderad tomt.
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. Under tiden 15 april—31 juli beträda fågel- och sälskyddsområdet.
2. Göra upp eld annat än på särskild iordningställd plats.
3. Göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört-, eller markvegetationen, eller ta tillvara döda träd,
buskar och grenar.
4. Framföra motordrivet fordon på ön.
5. Medföra lösspringande hund, katt eller annat husdjur.
6. Medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering eller genom att färdas eller
uppehålla sig i närheten av fågelkolonier.
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen fastställer föreskrifterna m.m. om naturvårdsförvaltningen som framgår av
skötselplanen.
Inom ramen för dessa kan länsstyrelsen fortlöpande meddela direktiv för förvaltningen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och naturvårdsverkets
anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare skall vara skogsvårdsstyrelsen, som fortlöpande skall samråda med
länsstyrelsen och markägaren om förvaltningen.
Lars-Ivar Hising
Anders Malmborg

