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Kungörelse
om Ormöns naturreservat
utfärdad den 1 juni 1994.

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

Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Gävle
Församlingar:

Hamrånge

Fastigheter:

Stensmar 1:1, lott under styckning.

Ägare:

Staten, naturvårdsfond

Lägesbeskrivning:

Ca. 10km öster om Hamrångefjärden

Gränser:

Reservatets gränser framgår av beslutskarta, bil.1

Areal:

totalt 75 ha varav 16 ha myr och 9 ha vatten

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Beskrivning av naturreservatet
År 1976fick de båda forskarna vid Umeå universitet, Lars Eriksson och Lars Lundin, uppdrag av Länsstyrelsen att
inventera området Katrineholm- Iggösundet- Björnön- Lindön vid norra Gävlekusten. De fann att detta flacka
kustavsnitt var starkt präglat av landhöjningen. Hårt genomsvallande moränryggar åtskilda av flikiga, grunda
havsvikar, tjärnar och myrar karaktäriserar landskapet. Saltvatteninverkan på vegetationen ger upphov till särskilda
vegetationstyper i vattenområdena och myrarna. I delar av området finns bestånd av naturskogsartad barrskog.
Sumpskog är vanlig i anslutning till myrarna.
Hela området klassas som ett riksintresse för naturvården.
Naturreservatet utgör den mest representativa och av skogsbruk mest opåverkade delen av området.
Skogsbeståndet är av olika åldrar och innehåll. På våt, fuktig mark dominerar lövskog med klibbal, björk och enstaka
barrträd. På torrare mark växer barrblandskog med lövinblandning.
I reservatets mitt finns ett rent barrbestånd, som är mer än 120år gammalt, med träd över 30m höjd av grova
dimensioner.
Våtmarkerna och skogen utgör mycket värdefulla miljöer för växter och djur.
Områdets betydelse och behov av skydd
Ormöns skog och våtmarker utgör mycket värdefulla miljöer för växter och djur. På grund av detta behöver området
skyddas mot varje slag av arbetsföretag och avsättas till 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 kustområde med stor biotopdiversitet, allt från öppna, grunda tjärnar till
olika slags myrar, samt sumpskog och löv-, bland-, och barrskogar i olika åldrar.
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, stig, mast, torn, luft- eller markledning
3. anordna upplag
4. bedriva täkt
5. borra, spränga, gräva, schakta, tippa, fylla ut eller dika
6. sprida kemiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
7. röja eller avverka skog
8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
9. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart
10. från och med 1994 röja nya älgpass
11. framföra motordrivet fordon i terrängen
Reservatsbildningen medför inga ytterligare inskränkning i jakten. Älgdragare får användas för hämtning av fälld älg.
Reservatsföreskrifterna hindrar inte åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet enligt 9 §
naturvårdslagen, och som är närmare angivna i skötselplanen.
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.
2.
3.
4.
5.

skada mark eller geologiska föremål
skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar.
skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
framföra motordrivet fordon i terrängen
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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