Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1989:25
Kungörelse
om Hemlingby naturvårdsområde

Utkom från trycket
den 15 sept 1989

utfärdad den 12 maj 1989
Länsstyrelsen beslutade den 12 maj 1989 med stöd av 19 § NVL att bilda Hemlingby
naturvårdsområde.
Uppgifter om naturvårdsområdet
Län:
Gävleborg
Kommun:
Gävle
Församling:
Staffan
Läge:
Ca 3 km söder om Gävle tätorts centrum mellan Mårtsbovägen och E4:an
Kartblad:
Ekonomiska bladen (fastighetskartan) 137 44, 137 45,137 54, 137 55
Gräns:
Området begränsas i öster av Mårtsbovägen, i väster av Gubbäcksvägen och
E4:an, i söder av en rak linje mellan E4:an och Mårtsbovägen. I norr begränsas
området till stor del av befintlig bebyggelse. På kartan till beslutet bilaga 1,
utgörs gränsen av innerkanten av den kraftigt punktstreckade linjen
Fastigheter:
Enligt kartan, bilaga i och förteckning i akten
NaturvårdsGävle kommun
förvaltare
Areal:
Ca 900 ha varav 27 ha sjö. Privata bostadsfastigheter och fritidstomter belägna
innanför naturvårdsområdets gränser tillhör inte naturvårdsområdet
Dokumentation: Leif Olofsson och Anders Olsson:
Examensarbete vid skogshögskolan 1974
Beskrivning av naturvårdsområdet
Området vid och kring Hemlingbyberget har länge varit ett populärt utflyktsmål och utgångspunkt
för motionsaktiviteter av olika slag.
Naturen inom naturvårdsområdet uppvisar många olika naturtyper. Topografin kan beskrivas som
tämligen flack. De mest markanta höjdskillnaderna förekommer i anslutning till Hemlingbyberget.
Området är till största delen skogbevuxet huvudsakligen av barrskog, men partier med lövskog
förekommer, främst björk, asp, klibbal och några hasselsnår. Inom områdets södra delar utbreder
sig vidsträckta delvis dikade myrmarker. Myrarna inom de östra delarna är mestadels odikade.
Några av dessa har ett visst ornitologiskt intresse. Inom våtmarksområdet finner man också fyra

mindre sjöar. Av dessa är Hemlingbysjön som avvattnas mot norr genom Järvstabäcken den
största.
Växtligheten är på vissa ställen svagt påverkad av kalkhaltig morän. Gamla delvis igenvuxna
ängar förekommer i den nordvästra delen av naturvårdsområdet. Kring en del tidigare brukade
jordbruksmarker finns tämligen välbevarade stengärdsgårdar. Den enda åkermark som för
närvarande brukas är belägen mot Järvsta i områdets nordöstra del.
Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara ett område som är av stor betydelse för
allmänheten som motions- och rekreationsområde, att skydda områdets landskapsbild samt att
bevara kulturlandskapets karaktär. Genom bete, slåtter och röjning kan mångformigheten i området bevaras och förstärkas.
Föreskrifter för naturvårdsområdet
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet skall gälla de föreskrifter enligt 19 och 10 §§
naturvårdslagen samt 22 § naturvårdsförordningen vilka anges nedan.
A Föreskrifter enligt 19 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägarens och andra
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. uppföra byggnad
2. anordna upplag, annat än tillfälligt i samband med skogsbruk eller områdets skötsel
3. bedriva skytte — med undantag för vad som erfordras i direkt samband med jakt
4. bedriva jakt på annat sätt eller andra tider än vad som överenskommits mellan förvaltaren och
jakträttsinnehavarna inom de mest frekventerade delarna av naturvårdsområdet. Förbudet berör
icke de jakträttsinnehavare som inte har någon överenskommelse träffad med förvaltaren
5. utanför anvisade skoterleder färdas med snöskoter annat än i samband med skogsbruk eller
områdets skötsel
6. utföra skogliga åtgärder som inte är i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer i
fastställd skötselplan
B Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
1. anlägga skogsbilväg eller bedriva andra arbetsföretag såsom täkt, fyllning, schaktning eller
dikning
2. använda kemiska bekämpningsmedel
3. tillföra konstgödselmedel
4. dra fram luftledning.
C Föreskrifter enligt 19 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares skyldighet
att tåla att viss åtgärd utförs på hans mark
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken är skyldiga att tåla de åtgärder som
erfordras för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet.
Åtgärderna är angivna i den skötselplan som upprättats för naturvårdsområdet.
D Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
naturvårdsområdet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.

medföra hund som inte är kopplad
göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
färdas med snöskoter annat än på anvisade leder
rida annat än på anvisade platser, vägar och stigar.

E Föreskrifter enligt 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av naturvårdsförvaltningen genom att
fastställa en skötselplan för naturvårdsområdet.
2. Naturvårdsförvaltare skall vara Gävle kommun
3. Naturvårdsområdet skall skötas enligt fastställd skötselplan Till grund för denna skötselplan
vad gäller skogsbruket skall gälla den naturvårdsinriktade skogsbruksplanen (NISP) som
skogsvårdsstyrelsen upprättade 1985.
F Delegation enligt 28 a § naturvårdsförordningen av beslutanderätt till kommunen
Länsstyrelsen beslutar att, vad gäller Hemlingby naturvårdsområde, de befogenheter som enligt
19 § naturvårdslagen ankommer på länsstyrelsen i stället skall ankomma på
kommunfullmäktige eller kommunal nämnd som fullmäktige bestämmer.
Delegationen omfattar dock inte befogenheten att helt eller delvis upphäva beslutet om
naturvårdsområde.
Tillsyn
Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av naturvårdsområdet.
Utmärkning
Naturvårdsområdet skall utmärkas av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard (SJS 03
1552) och naturvårdsverkets anvisningar.
Information
Informationstavlor framställs av länsstyrelsen i samråd med kommunen. Vidare bör
informationsfolder framställas.
Kostnadsansvaret för naturvårdsförvaltningen
Framställningen av informationstavlorna bekostas av staten. Ev. informationsfolder bekostas av
kommunen.
Utmärkningen bekostas av naturvårdsförvaltaren.
Skogsbruket enligt den fastställda skötselplanen åvilar var och en markägare (eller i
motsvarande).
Naturvårdsåtgärderna i övrigt enligt skötsel- och åtgärdsplanen skall bekostas av
naturvårdsförvaltaren.
Lars Högberg
Bertil Höije

