Gävleborgs läns författningssamling
Länsförfattningar Länsstyrelsen
21FS 1995:51

Kungörelse
om Bondarvsvallsbergets naturreservat

Utkom från trycket
den 8 sept 1995

utfärdad den 10 maj 1995.
Länsstyrelsen beslutade den 10 maj 1995 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta
Bondarvsvallsbergets naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Ljusdal
Församling:

Järvsö

Fastighet:

Väster Skästra 9:13. Del av Järvsö-Hamre 2:25

Agare:

Staten, naturvårdsfonden

Lägesbeskrivning:

Ca 12 km sydväst om Järvsö

Koordinater:

6838,1 1509,1

Areal:

17 hektar

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

Beskrivning av naturreservatet
Naturreservatet ligger på moränmark i svagt kuperad terräng i Bondarvsvallsbergets
nordsluttning. Områdets östra del är kraftigt genomsilad av flera källflöden och vatten från en myr
mitt i området. överskottsvattnet leds bort i en liten bäck som delvis torkar ut under torrperioder.
Skogsbeståndet på torr mark domineras av gran. På fuktig mark är inblandningen av sälg, asp,
björk och rönn i skogen påtaglig. Granarna är rikligt beklädda med trädlavar. I de fuktigare
skogspartierna finns det gott om döda och döende, stående och ikull fallna stammar.
Enstaka grova moss- och lavbelupna tallstubbar visar att plockhuggning (dimensionsavverkning)
har förekommit för länge sedan, troligen omkring år 1880. I tallstubbarna finns spår av bränder.
Området som helhet upplevs som mycket urskogsartat.

Skogen och våtmarken utgör livsmiljö för sällsynta kärlväxter, samt en artrik lav- och svampflora.
Hitintills har fem hotade svamparter noterats.
Faunan är ännu inte inventerad.
Områdets betydelse och behov av skydd
Området har en mångformig natur vad gäller hydrologi och vegetation. Det är orört sedan 90 år
tillbaka. Floran är rik med sällsynta och hotade arter. Området är representativt för gamla,
opåverkade skogar i regionen, och det har stora förutsättningar att bibehålla sina naturvärden i
framtiden.
Områdets natur tål ingen påverkan av skogsbruk eller andra arbetsföretag. Det bör därför
naturskyddas.
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 skydda och bevara ett område med gammal naturskogsartad
barrblandskog, samt skogskärren i denna, allt utgörande livsmiljöer för en rik, hotad och värdefull
flora.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uppföra byggnad eller anläggning
anlägga väg, parkeringsplats, stig, bro, brygga, 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.
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 följande anordningar
utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med reservatet
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet
2. Underhåll av stigar och vägar
3. 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 ikull fallna — träd och
buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar
3. skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
4. framföra motordrivet fordon i terrängen
5. elda eller ta ved.

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Reservatet skall märkas ut 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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