Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1991:38
Utkom från trycket
den 29 nov 1991

Kungörelse
om Högmossens naturreservat
utfärdad den 15 juli 1991.
Länsstyrelsen beslutade den 15 juli 1991 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Högmossens
naturreservat.
Högmossens naturreservat
Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Socken:
Fastighet:
Lägesbeskrivning
Gränser:
Areal:
Förvaltare:
Ägare:

Sandviken
Österfärnebo
Hornberg 3:1
Reservatet är beläget ca 9km SV Österfärnebo. Ekonomiskt
kartblad 12669
Reservatets gränser framgår av karta i ärendet samt till beslutet fogad karta,
bilaga 1
4,8 ha
Länsstyrelsen
Staten, domänverket

Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde och en myr som är av
betydelse för kännedom om landets natur samt av värde för friluftslivet.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att rörfoga 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 § 1.
bedriva täkt, dika, schakta, tippa eller fylla ut områden.
anlägga ny väg eller stig.
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 sedvanlig jakt 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. framföra motordrivet fordon i området
2. göra upp eld
3. tälta
4. klättra i boträd
5. medföra okopplad hund
6. ta ved eller göra åverkan på skogen, busk- eller markvegetationen
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsforvaltningen
1. Länsstyrelsen fastställer föreskrifterna m.m. om naturvårdsförvaltningen,
vilka framgår av skötselplanen, bilaga 2.
2. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen. Vid förvaltningen skall samråd äga rum med
markägaren.
3. Naturreservatet skall märkas ut enligt svensk standard.
Detta beslut kan överklagas till regeringen (miljödepartementet), se bilaga 3.
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