Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1991:26
Kungörelse
om Stora Korpmäki naturreservat

Utkom från trycket
den 30 aug 1991

utfärdad den 12 mars 1990.
Länsstyrelsen beslutade den 12 mars 1990 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Stora
Korpmäki naturreservat
Uppgifter om naturreservatet
Län:
Gävleborg
Kommun:
Ljusdal
Församling:
Hamra
Fastigheter:
Besparingsskogen 1:1
Lägesbeskrivning:
ca 500 meter öster Hornsjön i Orsa finn-mark, ekonomiskt kartblad nr
154 77, koordinater i rikets nät 6836/1437
Areal:
Ca 134 ha
Markägare:
Orsa Jordägande Sockenmän
Naturvårds- Länsstyrelsen
förvaltare:
Andamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett urskogsartat skogsområde. Skogen skall
ges en så naturlig utveckling mot urskog som möjligt.
Härigenom bevaras och gynnas förutsättningarna för sådana växt- och djurarter som lever i
urskogsmiljö.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla.
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastighet inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. uppföra byggnad eller anläggning
2. bedriva täkt, schaktning, fyllning, tippning eller dikning
3. bedriva skogsbruk, ta ved eller upparbeta döda träd eller vindfällen
4. sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalka eller gödsla
5. plantera in växt eller djurart som är främmande för trakten

6. anlägga väg eller stig
7. dra fram mark- eller luftledning
8. uppföra mast
9. framföra motordrivet fordon annat än på skogsbilvägarna
Reservatsföreskrifterna medför ingen inskränkning i jakten. Fälld älg får hämtas med
älgdragare. Markägarens rätt att använda och underhålla vägarna liksom Vattenfalls rätt att
avverka för kraftledningen farliga träd inskränks ej heller.
Virke från skogsbestånd omedelbart väster om kraftledningen får köras fram på fast mark
genom reservatet till närmaste skogsbilväg. Ståndskog, vindfällen eller våtmark får inte skadas.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla de åtgärder som framgår
av skötselplanen till beslutet, nämligen
1. Utmärkning av reservatet
2. Att informationstavlor sätts upp enl. anvisning på beslutskartan.
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom
reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

skada fast föremål eller ytbildning
göra åverkan på skogsbestånd, ris-, ört eller markvegetation
skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
framföra motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för allmänhetens motortrafik
elda eller ta ved
medvetet störa djurlivet

D. Föreskrifterna enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SJS 03 15 22) och naturvårdsverkets
anvisningar.
2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
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Anders Malmborg

