Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1989:7
Kungörelse
om Hådells gammelskogs naturreservat

Utkom från trycket
den 17 mars 1989

utfärdad den i december 1988.
Länsstyrelsen beslutade den i december 1988 med stöd av 7 § NVL att avsätta Hådells
gammelskogs naturreservat.
Uppgifter om reservatet
Kommun: Gävle
Socken:
Hamrånge
Fastighet: Del av Häckelsäng 4:14
Lägesbeskrivning:Reservatet är beläget ca 30 km N Gävle och 0,5 km NO sjön Lössnaren.
Ekonomiskt kartblad 14H2d.
Gränser:
Reservatets gränser framgår av karta i ärendet samt till beslutet fogad karta, bilaga 1.
Areal:
Ca 10 ha
Förvaltare: Skogsvårdsstyrelsen
Ägare:
Edvin Hådell, Heden 11, 817 02 Bergby

Beskrivning av Hådells gammelskogs naturreservat Området utgörs av barrblandskog på
stenbunden delvis storblockig moränmark. I den sydvästra delen av området dominerar tallskog av
torr hällmarksartad typ, medan det i den nordöstra delen är granskog av frisk typ som dominerar.
Skogen är 200—250 år gammal.
Torrträd, högstubbar och lågor förekommer rikligt inom området. Delar av beståndet utgörs av
hällmarksskog med karaktäristisk undervegetation. Området har trots den begränsade arealen stor
betydelse för faunan. Större hackspett, spillkråka och treårig hackspett har observerats inom
området. Av skogsfågel förekommer tjäder, orre och järpe åtminstone periodvis i området.
Centralt i skogsområdet finns ett stort flyttblock där ett rävgryt är beläget. Älg, rådjur och grävling
strövar genom området och lodjur ska också ha observerats.
Små sänkor och våtmarker förekommer inom området vilket bidrar till ett omväxlande
skogslandskap.
Länsstyrelsens beslut
På ovanstående grunder förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen området som
naturreservat. Områdets gränser framgår av kartan, bilaga i till beslutet.
Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde som är av betydelse för
kännedom om landets natur samt av värde för friluftslivet.

Områdets betydelse och behov av skydd och vård samt anordningar för friluftslivet
Området är naturvetenskapligt intressant genom förekomsten av gammal barrblandskog och på
grund av att något skogsbruk inte bedrivits under lång tid. Området är trots den begränsade arealen
av betydelse för faunan. Den relativt rika förekomsten av döda träd, högstubbar och lågor gör
området intressant för hackspettar och andra hålhäckande fågelarter. Floran har i och med områdets
relativa orördhet en för skogstypen ursprunglig och karaktäristisk sammansättning.
Hela området har en tilltalande landskapsbild och har förutsättningar att fungera som lokalt
strövområde. De torrare, hällskogsartade partierna är dock känsliga för slitage. Befintliga stigar bör
därför underhållas och markeras så att allmänheten utnyttjar dessa och slitaget på de känsliga
markerna minimeras.
Det är av ovan nämnda skäl motiverat att förklara området som naturreservat.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bedriva skogsbruk, avverka skog eller ta ved. Undantag anges i skötselplanen, bilaga 2.
företa åtgärder som avses i plan- och bygglagen 8 kap i §.
bedriva täkt, dika, schakta, tippa eller fylla ut områden.
anlägga ny väg, stig eller parkeringsplats.
anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel.
dra fram mark- eller luftledning.
framföra motordrivet fordon.
sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, gödselpreparat eller kalk.

Föreskrifterna utgör inte hinder för att sedvanlig jakt bedrivs inom området.
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att man utför de åtgärder
som framgår av skötselplanen, bilaga 2.
Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

framföra motordrivet fordon eller parkera fordon eller släpvagnar i området
göra upp eld
tälta
rida
klättra i boträd
medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
snitsla spår eller ordna orienteringskontroller

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen fastställer föreskrifterna m.m. om naturvårdsförvaltningen vilka framgår av
skötselplanen, bilaga 2.

2. Naturvårdsförvaltare skall vara skogsvårdsstyrelsen. Vid förvaltningen skall samråd äga rum
med länsstyrelsen och Mellanskog.

Enligt länsstyrelsens beslut
Anders Malmborg

