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Kungörelse
om Voxnans naturvårdsområde
utfärdad den 21 mars 1994
Länsstyrelsen beslutade den 21 mars 1994 med stöd av 19 § naturvårdslagen att avsätta
Voxnans naturvårdsområde
Uppgifter om naturvårdsområdet
Kommuner:

Ljusdal, Ovanåker

Församlingar:

Hamra, Los, Voxna, Ovanåker

Fastigheter, ägare:

Enligt förteckning i akten

Lägesbeskrivning:

Väster om Los i nordvästra delen av Gävleborgs län

Areal:

Ca 200 ha land och ca 500 ha vatten

Naturvårdsförvalatare: Länsstyrelsen
Omfattning:

Naturvårdsområdet omfattar Voxnan mellan Mjösjön och Måndagsfallet i
Gävleborgs län med följande precisering:
Alven samt anslutande vattenfyllda, avsnörda älv-fåror jämte öar och
holmar härinom, samt en strandzon om tio meters bredd i anslutning härtill.
Området är i akten angivet på förminskat utdrag ur ekonomiska kartan över
Sverige

Område som
inte ingår:

Tomtmark
Storlugnets vattenanläggning (damm, maskinhall, kanaler m.m. enligt
vattendom)
Vägområde för allmän eller enskild väg

Beskrivning av området
Naturvärden
Voxnans övre del från Klucksjön till Vallhaga är ca 12 mil lång. Den utgör länets längsta
outbyggda älvsträcka. Älven innehåller här ett stort antal forsar och strömsträckor bl.a. länets

största vattenfall — Hylströmmen. Älvsträckan har dessutom aktiva meandrar och många fossila
älvfåror, sandbankar och levande nipor. Älven åtföljs av den formrika Voxnanåsen med bl.a. väl
utvecklade och orörda getryggar, åsnät, isälvsdeltan och fossila sanddyner.
Älven är sedan länge känd som ett förnämligt sportfiskevatten med naturliga bestånd av harr och
öring.
Floran och faunan är förhållandevis artrik med flera hotade och sällsynta arter.
Bland växterna kan nämnas kung Karls spira, skuggviol, mandelpil, klotgräs och trådbrosklav.
Utter observeras regelbundet i de mellersta delarna av övre Voxnan. Älven har sannolikt mycket
stor betydelse för den kvarvarande utterstammen i västra Hälsingland.
Till de hotade arterna hör också flodpärlmusslan, som fortfarande förekommer här och var i
området.
Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området vars avgränsning framgår av kartan till beslutet bör av skäl som nämnts
skyddas och vårdas. Länsstyrelsen förklarar därför, med stöd av 19 § naturvårdslagen, området
som naturvårdsområde.
Ändamålet med naturvårdsområdet
Ändamålet är dels att bevara Voxnan som en representativ medelstor skogsälv av stort
hydrologiskt, geologiskt och biologiskt värde, dels att bevara Voxnans naturmiljö för sportfiske
och annat friluftsliv.
Föreskrifter
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen, att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla.
A. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1. utföra vattenreglering eller leda bort vatten.
2. bedriva täkt, schaktning, grävning, rensning, utfyllnad, tippning eller dikning.
Biotoparbeten som är angivna i riktlinjerna för skötselplanen är undantagna.
3. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med skogsbruk.
4. uppföra byggnad eller anläggning.
5. uppföra stängsel utöver vad som behövs för jordbruket eller kring bebyggd tomt.
6. sprida gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel.
7. utan tillstånd av Länsstyrelsen anlägga väg eller utföra skogliga åtgärder på öar och holmar
samt utan samråd med länsstyrelsen utföra skoglig åtgärd inom området i övrigt.
Rättigheter som inte inskränks
Rätten till jakt, fiske samt lagakraftvunna vattenföretag skall inte inskränkas genom
naturvårdsområdesbestämmelserna.
B. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares skyldighet
att tåla visst intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att åtgärder
som anges i riktlinjerna för skötselplanen för utföras, t ex utmärkning, anläggningar och
anordningar för friluftsliv samt fiskevårdande biotoparbeten.
C. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom en i särskild
ordning fastställd skötselplan.

3. Naturvårdsområdet skall utmärkas enligt svensk standard 031522 och naturvårdsverkets
anvisningar.
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