Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1991:29
Kungörelse
om Ysbergets-Laxtjärnsbergets 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
Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat.
Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Hudiksvall
Församling:
Enånger
Fastighet:
Larsbo 1:2
Agare:
Staten naturvårdsfonden
Lägesbeskrivning:
Ca 20 km V om Enånger
Areal:
380 ha land och 23 ha vatten
NaturvårdsLänsstyrelsen
förvaltare:
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde med lövrika
successionsstadier. Skogen skall ges en så naturlig utveckling mot urskog som möjligt.
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. anlägga väg, parkeringsplats, stig, bro, brygga, mast, torn, luft- eller markledning
3. anorda upplag
4. bedriva täkt
5. borra, spränga, gräva, schakta, tippa, fylla ut eller dika
6. sprida kemiska beskämpningsmedel, kalk eller gödselmedel med undantag för sådan
kalkning av Ysen och Laxtjärn som godtagits av länsstyrelsen
7. röja eller avverka skog

8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
9. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart, med undantag för sådan fiskutsättning
i Ysen och Laxtjärn som godtagits av länsstyrelsen
10. bedriva jakt annat än på klövvilt.
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med
reservatet enligt 9 § naturvårdslagen och som är närmare angivna i skötselplan.
B.Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar utförs
och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1.Utmärkning av och upplysning om reservatet
2.Underhåll av stigar och vägar
3.Skötsel av området enl. fastställd skötselplan.
C.Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. föra motordrivet fordon i terrängen. Utan hinder av denna bestämmelse äger Larsbo jaktlag
dock rätt att i samband med älgjakt använda motordrivet redskap, s k älgdragare, där föraren
inte åker på maskinen, för att transportera fälld älg till bilväg.
2. elda på andra eldplatser än de som är anordnade vid sjön Ysen och Laxtjärn
3. skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
4. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
Föreskrifterna under C gäller även markägare och innehavare av särskild rätt
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard 03 15 22 och SNV:s anvisningar.
2 .Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
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