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Kungörelse
om Bromsvallsbergets naturreservat
utfärdad den 15 augusti 1995
Länsstyrelsen beslutade den 15 augusti 1995 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta
Bromsvallsbergets naturreservat.
Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Hudiksvall
Församling:
Hög
Fastighet:
Baldra 2:1
Agare:
Staten, jordfonden
Lägesbeskrivning: Ca 4 km söder om Ilsbo
Koordinater:
6857,4 1564,2
Areal:
Ca 19 hektar
Naturvårdsförvaltare:
Länsstyrelsen
Beskrivning av naturreservatet
Reservatet ligger i Bromsvallsbergets branta östsluttning. Sluttningens övre del utgöres av
hällmark, som mot öster övergår i svallad morän.
Sluttningens moränpartier är bevuxna med barrblandskog av hög bonitet och höjd upp mot 30
meter. Åldern är mer än 100 år.
Enstaka gamla sälgar samt grupper av grov, reslig asp uppträder i beståndet.
Skogen är jämnårig och torde ha varit röjd och lätt gallrad i sin ungdom. Inga spår av avverkning
syns numera. Till följd av att skogen sålunda länge stått orörd, har den självgallrats. Många träd,
såväl friska som torra har stormfällt~. Inom området finns därför rikligt med lågor, högstubbar
samt döda och döende träd.
Dessa utgör livsmiljö för ett antal sällsynta och av skogsbruk hotade vedsvamparter. Bland dessa
kan nämnas blackticka, lappticka, rynkskinn, doftskinn, ullticka och rosenticka.
Områdets betydelse och behov av skydd
Den gamla, sedan länge orörda barrblandskogen med aspinslag och av hög bonitet är en mycket
värdefull livsmiljö för vedsvampar, mossor och sannolikt för insekter. Skogen bör därför skyddas
och vårdas.

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
Att skydda och vårda en naturskogsartad skog som livsmiljö för hotade växt- och djurarter av
betydelse för kännedomen om landets natur.
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 3 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, mast, torn, luft- eller markledning.
3. bedriva täkt eller anordna upplag.
4. borra, spränga, gräva, schakta, tippa, fylla ut eller dika.
5. sprida kemiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel.
6. röja eller avverka skog.
7. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle.
8. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart.
9. framföra motordrivet fordon i terrängen. Älgdragare får användas för att hämta fälld älg.
Föreskrifterna utgör inte hinder för de 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 förpliktas 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 örter,
mossor, svampar och lavar.
3. skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur.
4. framföra motordrivet fordon i terrängen.
3. elda eller ta ved.

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen 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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