Gävleborgs läns författningssamling
Länsstyrelsen
21FS 1994:15
Kungörelse
om Flisbergets naturreservat

Utkom från trycket
den 18 nov 1994

utfärdad den 1 juni 1994.

Länsstyrelsen beslutade den 1 juni 1994 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Flisbergets naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Ljusdal
Församlingar:

Ljusdal

Fastigheter:

Onsäng 2:19

Ägare:

Korsnäs AB

Lägesbeskrivning:

Ca. 10km öster om Finneby i nordvästra Hälsingland

Areal:

Totalt 53 ha varav 3 ha myr och 1 ha vatten

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Beskrivning av naturreservatet
Naturreservatet ligger i en brant sluttning sydsluttning av ett större höjdområde. Skogen är en skiktad barrblandskog,
dominerad av upp till 30m höga granar, många över 100år gamla. Ett sparsamt inslag av björk, asp och sälg
förekommer.
Döende och döda granar finns i ett stort antal, många av dem liggande som lågor i olika nedbrytningsstadier.
Ett fåtal stubbar vittnar om dimensionsavverkning omkring sekelskiftet, medan skogen i övrigt synes orörd.
Markfloran innehåller arter som karaktäriserar skog av hög bördighet såsom blåsippa, fjälltolta, trolldruva, ögonpyrola
och ormbär. Knärot och spindelblomster förkommer.
Tjäder, slaguggla, duvhök, spillkråka och mindre hackspett häckar i området.
Områdets stora naturvärden betingas av de många döende och döda träden och därmed förekomsten av ved i olika
nedbrytningsstadier. I denna miljö finns de bästa förutsättningarna för artrika vedsvamp- och vedinsektssamhällen. Ett
tjugotal sällsynta, hotklassade vedsvampar har också påträffats bl.a. nordlig anisticka, blackticka och rynkskinn.
Områdets betydelse och behov av skydd
Flisbergets barrskog är en mycket värdefull livsmiljö för en rik flora av bl.a. sällsynta och hotade vedsvampar.
På grund av detta behöver området skyddas mot varje slag av arbetsföretag och avsättas som naturreservat

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 7 § naturvårdslagen området som naturreservat.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område med mer än 100-årig, naturskogsartad barrskogsblandning vilken
utgör biotop för bl.a. hotade vedsvampar, för fri, naturlig utveckling

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

anlägga väg, stig, mast, torn, luft- eller markledning
anordna upplag
bedriva täkt
borra, spränga, gräva, schakta, tippa, fylla ut eller dika
sprida kemiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
röja eller avverka skog
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
plantera in för trakten främmande växt- eller djurart

Föreskrifterna utgör inte hinder för jakt eller de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet enligt
9 § naturvårdslagen och som är närmare angivna i skötselplan.
Nya älgpass som planeras anläggas fr.o.m. 1994 kräver förhandssamråd med Länstyrelsen.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att följande anordningar utförs
och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet.
2. Skötsel av området enligt 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. skada mark eller geologiska föremål
2. skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor,
svampar och lavar.
3. skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
4. framföra motordrivet fordon i terrängen
5. elda eller ta ved
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.
2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
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