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Kungörelse
om Igelsjöns naturreservat
utfärdad den i december 1994.
Länsstyrelsen beslutade den i december 1994 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Igelsjöns
naturreservat.

Beskrivning av naturreservatet
Kommun:

Gävle

Församling:

Staffan

Fastighet:

Kubbo 8:1, Kubbo 8:2, Kubbo 13:1, Kubbo 13:2. Kubbo 14:1.

Ägare:

Kubbo 8:1 Alf Andersson, Kubbo 8:2 Roland Eriksson, Kubbo 13:1 Gunnar
Andersson och Astrid Andersson, Kubbo 13:2 Johan Norling, Kubbo 14:1
Pia Jansson och Åsa Jansson.

Lägesbeskrivning:

Topografisk karta blad 1311 3g. Ca 10 km sydost om Gävle och i km söder
om Kubbo by.

Areal:

Ca 16 ha, varav land 14 ha och vatten 2 ha.

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen.

Beskrivning av området
Igelsjön är belägen i östra Gästrikland, ca 10 km sydost 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.

Igelsjön är en oligotrof kalkvattensjö omgiven av vass- och starrbevuxna gungflykärr av
extremriktyp. Tjärnen avvattnas numera via ett dike i norra änden. Söder om sjön vidtar artrika
trädbevuxna kärr och sumpskogar. Två skogsbilvägar passerar områdets omedelbara närhet.
Området utgör en förstklassig växtlokal. Kring sjön finns bl.a. rika förekomster av gulyxne och
gotlandsag som här har sin kanske nordligaste förekomst i landet.
Även mossfloran är intressant med flera ovanliga kärrarter av vilka flikbålmossa och dunmossa
kan nämnas. Andelen lövträd i kärr och sumpskogar är stor. Björk dominerar men inslaget av
främst al och ask är påfallande. Här förekommer bl.a. rariteterna spädstarr, brunstarr, knottblomster samt flera sällsynta lavarter. Skogsbruk har bedrivits i första hand som plockhuggning
och gallring. Trädens ålder varierar mellan 60— 120 år.
Områdets betydelse och behov av skydd
Igelsjön med omgivande våtmarker utgör en del av riksintresseområde för naturvården och skall
skyddas enl. 2 kap 6 § naturresurslagen. Området är framför allt av stort botaniskt intresse. Den
starka kalkpåverkan har givit förutsättningar för en rikt differentierad extremrik vegetation med
flera för länet och även landet ovanliga och skyddsvärda arter. Området är även hydrologiskt och
allmänekologiskt intressant genom sin ringa grad av påverkan 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
starkt 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 3
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
— 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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