Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1989:26
Kungörelse
om naturreservatet Bodagrottorna

Utkom från trycket
den 15 sept 1989

utfärdad den 7 juli 1989

Länsstyrelsen beslutade den 7 juli 1989 med stöd av 7 § NVL att avsätta naturreservatet
Bodagrottorna.

Uppgifter om naturreservatet
Län:
Kommun:
Församling:
Fastighet:
Läge:
Kartblad:
Gräns:

Gävleborg
Hudiksvall
Njutånger
Iggesund 7:31
Ca 3 km ONO om Iggesunds järnvägsstation
Gula kartan Iggesund 15 H:62
Innerkanten av den kraftiga punktstreckade linjen på
bifogad karta, bilaga 1.
Skogsvårdsstyrelsen

Naturvårdsförvaltare
Areal:
Ca 4,0 ha
Dokumentation: Alf Sidén 1980 och Sveriges Geologiska Undersökning 1982 (Harald Agrell)
Beskrivning av området
Bodagrottorna är belägna i en bergshöjd innanför Byfjärden invid den enskilda vägen mellan
Iggesund och Skälölandet.
Småkuperad urbergsterräng med kala bergsytor sätter i viss mån sin prägel på den närmaste
omgivningen. Som högst når det relativt flacka kustlandskapet upp till ca 100 m ö h.
Den aktuella bergshöjden når som högst ca 35 m ö h och höjer sig 15—20 meter över omgivande
terräng. Den har en östvästlig utbredning av ca 250 meter. Hela höjden uppbyggs i huvudsak av

mer eller mindre oregelbundet staplade, skarpkantade block av några meters diameter. Ibland är
blocken helt oordnade, ibland ser man hur de endast obetydligt rubbats från sitt ursprungliga läge i
det fasta berget. På de orubbade hällpartiernas överytor finns grova isräfflor. Även på de lösa
blocken finns ibland isräfflade ytor. De block som är mindre än ca i meter i diameter är mer eller
mindre rundade av havsvågornas påverkan under landhöjningen och ut mot omgivande morän
finns antydningar till klapperfält.
Det underjordiska grottsystemet förefaller att sträcka sig under huvuddelen av det sönderspruckna
berget. Förutom genom huvudingången strax söder om bergets topp är systemet tillgängligt genom
ett flertal mindre grottöppningar. De större grottsalarna, vilka kan nå en takhöjd av flera meter
förenas med varandra genom ett flertal svårforcerade passager längs trånga sprickor. Det öppna
grottsystemet når sannolikt ner till något tiotal meter under markytan. Djupare partier kan dock
finnas men är då igenfyllda av sediment.
Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har stor betydelse för kännedomen om
landets natur, speciellt de geologiska, framförallt tektoniska processer som förekommit efter
inlandsisens avsmältning. Samtidigt med dessa rent vetenskapliga värden har reservatet också
stort värde för friluftslivet. Det är därför som skogen i anslutning till grottsystemet ingår i
reservatet och undantagits från skogsbruk.
Reservatsföreskrifter
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8—10 §§ naturvårdslagen samt 9 §
naturvårdsförordningen vilka anges nedan.
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastighet inom området
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
— uppföra byggnad
— bedriva täkt
— utföra sprängning, schaktning, utfyllnad eller tippning
— avverka, gallra, röja eller utföra någon annan skoglig åtgärd
— anlägga väg, luft- eller markledning
— upparbeta döda träd eller vindfällen
förutom dessa föreskrifter gäller föreskrifterna under (C) också markägaren.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande åtgärder
vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1. Utmärkning och upplysning om reservatet
2. Uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv,
nämligen parkeringsplats, stig, toalett, soptunna och rastplats vilkas läge är markerade på
beslutskartan, bilaga 1.
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbudet att
— medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
— göra upp eld
— göra åverkan på blocken både utanför och inuti grottorna
— gräva upp, plocka eller på annat sätt skada vegetationen

— samla insekter, spindlar eller fladdermöss
D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen av reservatet
Länsstyrelsen fastställer nedanstående skötselplan.
1. Området skall bevaras i orört skick. Inga skötselåtgärder skall vidtagas med undantag för de
anordningar som anges nedan.
2. Något skogsbruk skall inte bedrivas inom reservatet, varför skogen i princip skall lämnas orörd.
Endast smärre ingrepp som anses erforderliga för att underlätta besök i reservatet får företas.
Undantag från detta kan ske endast efter samråd med länsstyrelsen. En svårframkomlig stig
finns f n från vägen upp till huvudingången till grottorna. Om det visar sig möjligt kommer en
ny stig att anläggas från parkeringsplatsen till huvudingången och sannolikt vidare genom
reservatet, I samband därmed kommer en del lösa stenar att läggas på ett sådant sätt att
framkomligheten på stigen underlättas. Några sprängningsarbeten får dock inte förekomma.
3. En parkeringsplats anläggs med plats för en buss och några bilar på den plats som framgår av
kartan, bilaga 1.
4. En enklare rastplats anläggs nära ingången till grottorna.
5. Toalett och sopkärl sätts upp vid parkeringsplatsen.
6. Grottorna kan förväntas bli ett mycket frekventerat turist- och exkursionsmål i geovetenskapligt
studiesyfte genom sin unika karaktär, åskådlighet och lättillgänglighet. Eftersom det är förenat
med avsevärda risker att ta sig in i grottsystemet bör också säkerhetsfrågorna beaktas. Om
finansieringen kan lösas bör någon form av larmtelefon anläggas i anslutning till
parkeringsplatsen.
Förvaltare
Skogsvårdsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
Utmärkning
Reservatet skall utmärkas av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och enligt
naturvårdsverkets anvisningar.
Information
Informationstavlor framställes av länsstyrelsen och sätts upp vid parkeringsplatsen.
Renhållning
Hudiksvalls kommun svarar för tömning av soptunnor och toaletter samt svarar för att rastplatsen
inte skräpas ner.
Kostnadsansvar
Staten bekostar skötsel, anläggningar, utmärkning, information och tillsyn. Kommunen bekostar
sop- och latrinhantering. Kostnaden för ev. säkerhetsfrågor får lösas efter hand.
Lars Högberg
Bertil Höije

