Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1991:28
Kungörelse
om Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat

Utkom från trycket
den 30aug 1991

utfärdad den 12 mars 1990.
Länsstyrelsen beslutade den 12 mars 1990 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta
Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat
Uppgifter om naturreservatet
Omfattning:
Jordbärsmuren samt Ålboån och Finnbäcken med omland
Län:
Gävleborg
Kommun:
Gävle
Registerområde:
Hedesunda
Fastigheter:
Delar av fastigheter tillhörande trakterna Ålbo, Rönäs, Flösta, Böle,
Ullanda, Oppåker, Brunn och Kungsgården
Lägesbeskrivning:
Ekonomiska kartan blad nr 12772 och 12782 Reservatet ligger öster
om riksväg 67 mellan Gysinge och Hedesunda
Areal:
ca 950 ha, varav 535 ha land och 415 ha vatten
Markägare:
Enskilda och bolag enligt förteckning i akten
NaturvårdsLänsstyrelsen
förvaltare:
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med naturreservatet är att bevara en värdefull del av Nedre Dalälvsområdet med
intressanta våtmarker och skogar. Den ursprungliga naturen skall så långt möjligt bibehållas och
lämnas för fri utveckling.
Ändamålet är också att gynna hotade växter och djur.
Området har också betydelse för forskning och undervisning.
Reservatsföreskrifter
Landområdet är med avseende på markdispositionen uppdelat på två områdestyper, nämligen
områden för naturvård, och områden för naturvårdsinriktat skogsbruk. Detta framgår av kartan till
skötselplanen.
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8—10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla för
reservatet.
A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och
andra sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
a. Inom områden för naturvård samt vattenområden gäller utöver föreskrifter och förbud i lagar
och författningar förbud att
1. uppföra byggnad eller anläggning

2. bedriva täkt, schaktning, fyllning eller muddring
3. avverka, röja eller ta hand om vindfällen, ved od
4. skada övrig vegetation
5. anlägga upplag
6. bygga vägar och ledningar. Enklare drivningsvägar över is, frusen myr och älväng är
undantagna
7. anordna stängsel
8. avvattna mark. Ålboån, Finnbäcken och Rotbäcken får efter samråd med länsstyrelsen rensas
till förutvarande djup och läge
om de växer igen
9. använda handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
10.använda terrängfordon för annat ändamål än jord-, skogsbruk och uttransport av fälld älg.
b. Inom områden för naturvårdsinriktat skogsbruk gäller utöver föreskrifter och förbud i lagar och
författningar förbud att
1. uppföra byggnad eller anläggning
2. bedriva täkt, schaktning eller fyllning
3. anlägga upplag som ej tillfälligtvis behövs för skogsbruket
4. bygga nya vägar och ledningar. Enklare drivningsvägar är undantagna
5. anordna stängsel
6. avvattna mark
7. använda handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
8. använda terrängfordon för annat ändamål än skogsbruk och hämtning av fälld älg
9.

utan samråd med länsstyrelsen plantera, röja eller avverka skog

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder mot de åtgärder som behövs för att tillgodose
ändamålet med reservatet och som är angivna i fastställd skötselplan.
Föreskrifterna skall inte heller påverka möjligheterna att bedriva jakt och fiske.
B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen angående markägares och andra sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
För att trygga ändamålet med reservatet förpliktas markägare och andra sakägare med särskild
rätt till marken tåla att de åtgärder vidtas som framgår av fastställd skötselplan, nämligen
1. Att gränser markeras och att informationstavlor sätts upp.
2. Att delar av skogsbestånden samt vissa älvängar vårdas enligt skötselplanen

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1. förstöra eller skada fast naturförmål eller ytbildning
2. elda
3. färdas med terrängfordon
4. medvetet störa djurlivet
5. medföra hund som ej är kopplad
D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen. Vid förvaltningen skall samråd äga rum med
berörda markägare.
2. Länsstyrelsen har meddelat föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa
skötselplanen.
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