Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1995:12
Kungörelse
om Bläcktärnsjöns naturreservat

Utkom från trycket
den 24 febr 1995

utfärdad den 1 december 1994.
Länsstyrelsen beslutade den i december 1994 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta
Bläcktärnsjöns naturreservat.

Beskrivning av naturreservatet
Kommun:

Gävle

Församling:

Staffan

Fastighet:

Kubbo 8:3

Ägare:

Ingvar Dahlgren, Ingrid Moberg, Irma Svedlund.

Lägesbeskrivning:

Topografisk karta blad 13H 3g. Ca 10 km sydöst om Gävle och 2 km söder
om Kubbo by.

Areal:

Ca 23 ha, varav land 20 ha och vatten 3 ha.

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen.

Beskrivning av området
Bläcktärnsjön är belägen i östra Gästrikland, ca 10 km sydöst om Gävle. Området ingår i den
förhållandevis myrrika delen av det riksintressanta moränkalkområdet i sydöstra delen av
landskapet.
Trakten utgör ett flackt skogslandskap med stor andel sumpskog, talrika mindre kärr, enstaka
tallmossar samt även andra våtmarkstyper. Bläcktärnsjön är en grund oligotrof kalkvattensjö med
lösa dybottnar. Sjön saknar kanaliserat av- och tillopp. Den omges av en smal myrbård av
mossetyp som i norr vidgar sig och övergår till ett öppet rikkärr. Mot denna del ansluter Åsmuren
som består av halvöppna kärr eller gles sumpskog. Vidare norrut och söder om sjön vidtar örtrika
lövdominerade sumpskogar och ängsgranskogar med smärre inslag av halvöppna kärrytor.
Området är helt opåverkat av dikning.

Områdets vegetation är något fattigare än t.ex. Igelsjöns men hyser likafullt en rik flora med flera
kalkarter bl.a. guckusko, brudsporre, lungört, sårläka och stor låsbräken. I sjön växer långnate och
stora mängder kransalger av släktet Chara.
Sumpskogarna domineras av lövträd men även fastmarksskogen har hög lövandel. Björk är
vanligast men inslaget av främst al och ask är påfallande. Här växer även flera krävande mossor
och lavar t.ex. dunmossa, ringlav och lunglav. Skogsbruk har bedrivits i mycket begränsad omfattning det senaste halvseklet. Trädens ålder varierar mellan 60—120 år. Andelen död ved är inte
markant hög men utvecklingen mot högre naturskogskvaliteter har påbörjats. Flera fågelarter som
kräver eller föredrar lövrika skogar har observerats bl.a. järpe, mindre hackspett och stjärtmes.
Svarthakedopping häckar i sjön.
Områdets betydelse och behov av skydd
Bläcktärnsjön med omgivande våtmarker utgör en del av riksintresseområde för naturvården och
skall skyddas enl. 2 kap 3 § naturresurslagen. Området är botaniskt intressant genom sin kalk- och
fuktgynnade flora bestående av flera ovanliga och skyddsvärda arter. Området är även
hydrologiskt och allmänekologiskt intressant genom sin orördhet och storlek och genom sitt
ovanliga men för trakten representativa inslag av våtmarker och en oligotrof kalkvattensjö. De här
förekommande vegetationstyperna och arterna är känsliga för ingrepp i mark, vatten och skog. För
att bibehålla dessa värden behöver området skyddas som naturreservat.
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
kalkpåverkat våtmarkskomplex med en sjö, 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.
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 med undantag för fisken Regnbåge (Salmo
Gairdneri)
10. Framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för
— viss överfart vid uttransport av virke på plats och vid tidpunkt som överenskommits
efter samråd med länsstyrelsen
— uttransport av fälld älg med älgdragare under förutsättning att markskador undvikes
Dessutom gäller:
11. Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även för markägare och
innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga 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 ikull 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 15 22 och SNV: s anvisningar.
2. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Reservatet skall disponeras och skötas enligt skötselplanen.
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