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Kungörelse
om Gustavsmurarnas naturreservat
utfärdad den 8 oktober 1993.
Länsstyrelsen beslutade den 8 oktober 1993 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta
Gustavsmuramas naturreservat.

Beskrivning av naturreservatet
Kommun:

Gävle

Församling:

Staffan

Fastighet:

Del av Grinduga 8:1

Ägare:

Korsnäs AB

Lägesbeskrivning:

Topografisk karta blad 13H 4g.
Ca 10km ösö Gävle, söder om sjön Trösken

Areal:

Ca 72 ha, varav land 72 ha och vatten 0,5 ha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Beskrivning av området
Gustavsmurarna är belägna i östra Gästrikland, ca 10 km sydöst om Gävle. Området ingår i den
förhållandevis myrrika delen av det riksintressanta moränkalkområdet i sydöstra Gästrikland.
Trakten utgör ett flackt skogslandskap med stor andel sumpskog, talrika mindre kärr, enstaka
tallmossar samt även andra våtmarkstyper.

Gustavsmurarna är ett ca 70 ha stort, flikigt rikkärrskomplex. Det utgör länets största
sammanhängande extremrikkärr, med både öppna och glest beskogade kärr. Andelen sumpskog är
hög. I nordöstra delen av myren finns en liten tjärn som avvattnas via ett dike men i övrigt är
området helt opåverkat av dikningar. En kraftledning och en mindre körväg löper över myrens
sydvästra del.
Vegetationen är av extremriktyp och domineras av näbbstarr/axagsamhällen. Bland övriga
karaktärsväxter kan nämnas pors, vattenklöver, vass, ullsäv, ängsstarr, trådstarr, kärrfräken men
även de mer ovanliga arterna tagelsäv och kärrknipprot. Bottenskiktet domineras av kärrklomossa
och guldspärrmossa. Närmare fastmarkskanterna ökar inslaget av högörter som strätta och älggräs.
Här förekommer också fasta lågstarrkärr med övergångar mot fuktängsvegetation. Floran
innefattar nästan samtliga av kalkområdets våtmarksarter. och är över huvud taget artrik. 25
våtmarksbundna starrarter och 15 orkidéer har påträffats. Blodnycklar, sumpnycklar, gulyxne och
flugblomster utgör exempel på särskilt skyddsvärda inslag.
Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området vars avgränsning framgår av kartan till beslutet, bil 1, bör av skäl som
nämnts skyddas och vårdas. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § naturvårdslagen
området som naturreservat.
Ändamålet med reservatet skall vara att skydda en del av ett riksintresseområde och bevara ett
starkt kalkpåverkat våtmarkskomplex med kärr och sumpskogar med karakteristisk och ovanlig
vegetation i orört och ostört skick.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla i området med undantag för det på beslutskartan
(bilaga 1) angivna området markerat med B.

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 eller annan anläggning
3. dra fram luft- eller markledning
4. anordna upplag
5. bedriva täkt,borra, spränga, gräva, schakta, dika eller på annat sätt föra bort vatten, tippa, fylla
ut eller dämma
6. sprida kemiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
7. röja, avverka eller skada träd och buskar, gräva upp eller plocka örter eller annan växtlighet
8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
9. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart

10. framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för
— uttransport av fälld älg med älgdragare under förutsättning att markskador undviks
— nödvändig körning i samband med underhåll av befintlig luftledning på sådant sätt som
anges i bifogad skötselplan
Dessutom gäller:
11. Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även för
markägare och innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärd som är
nödvändig för att utöva sin särskilda rätt, t ex jakt.
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 de åtgärder vidtas inom
området vilka framgår av skötselplanen.
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
2. skada växande eller döda—stående eller i kull fallna—träd och buskar, gräva upp eller plocka
örter, mossor, lavar och svampar utöver vad som normalt anses vara matsvamp
3. skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet
4. framföra motordrivet fordon i terrängen
5. rida, tälta, elda eller ta ved
6. anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard 03 1522 och naturvårdsverkets anvisningar.
2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
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