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Länsstyrelsen beslutade den 2 april 1996 med stöd av 19 § naturvårdslagen att avsätta Galvåns naturvårdsområde.

Uppgifter om naturvårdsområdet
Kommun:
Ovanåker, Bollnäs
Församlingar:

Alfta, Arbrå, Bollnäs

Fastigheter, ägare:

Bolag och enskilda enligt förteckning i akten

Lägesbeskrivning:

Ca 10 km nordväst om Bollnäs

Areal:

Ca 40 ha land och ca 30 ha vatten

Naturvårdsförvaltare:

Bollnäs kommun

Omfattning:

Naturvårdsområdet omfattar Galvån från Galvsjön till Åsbackaviken samt Rösteån från
Bergfors till en punkt ca 1 km uppströms Ljusnan. Dessutom ingår med något
undantag, strandområden till en bredd av högst 30 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. Områdets omfattning framgår av beslutskartan

Område som inte ingår:

Tomt och vägmark ingår inte

Beskrivning av området
Galvåns övre del löper fram genom ett kuperat landskap under högsta kustlinjen. An är nedskuren genom sandiga
sediment till moränlagret. Ca 4 km nedströms Galven övergår åns, i allmänhet blockiga forsar, i sel över sand, mjäla
och lera. På den 9 km långa sträckan faller Galvån 85 meter. Vattenföringen varierar normalt mellan 15 och 0,5 m3/s.
Områdets naturvärden grundar sig på vattendragets storlek, rikedomen på forsar och strömmar, samt lövrikedomen i
strandzonen.
Utter, nedströmsvandrande öring, harr och flodkräfta är några av de värdefulla och sårbara djurartema. Galvåns
översvämningsbetingade våtmarker har en rik och värdefull flora med bl.a. Kung Karls spira.
Den tilltalande naturmiljön och fritidsfisket är de främsta värdena för friluftslivet.

Vattenreglering
Än är reglerad genom damm vid Galvsjöns utlopp. Regleringen betjänar två mindre kraftverk vid Bergfors samt
kraftverk i Ljusnan.

Planbestämmelser
Galvån omfattas av hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kapitlen naturresurslagen. Bl.a. skall enligt lagen sådana
områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Dessutom gäller strandskydd om 100 m bredd enligt 15 § naturvårdslagen för hela älvsträckan.
I kommunernas översiktsplaner anges att ån med omgivning skall förbehållas naturvården och friluftslivet.

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 19 § naturvårdslagen, området som naturvårdsområde.

Ändamålet med naturvårdsområdet
Andamålet är dels att bevara Galvån som ett för trakten representativt vattendrag av stort hydrologiskt, geologiskt och
biologiskt värde, dels att bevara Galvåns naturmiljö för sportfiske och annat friluftsliv.

Föreskrifter
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter samt vårdoch förvaltningsbestämmelser skall gälla.

A. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att
förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1. utföra vattenreglering eller leda bort vatten. Föreskriften gäller inte för Holmodammen inom fastigheterna
Röste 7:1, 7:2, 10:19 och 13:17
2. bedriva täkt, schaktning, grävning, rensning, utfyllnad, tippning eller dikning. Oppna diken mot ån får rensas
till tidigare djup. Biotoparbetena som är angivna i riktlinjerna för skötselplanen är undantagna
3. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med skogsbruk och jordbruk
4. i vattendraget framföra motordrivet fordon. Trafik med mindre motorbåt är tillåten
5. uppföra byggnad eller anläggning
6. uppföra stängsel utöver vad som behövs för jordbruket eller kring bebyggd tomt
7. sprida gödselmedel, kemiska eller biologiska bekämpningsmedel i skogsmark eller vatten
8. utan tillstånd av kommunen anlägga väg.

Rättigheter som inte inskränks
Rätten till jakt, fiske samt lagakraftvunna vattenföretag skall inte inskränkas genom
naturvårdsområdesbestämmelserna.
B. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla
visst intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att åtgärder som anges i
skötselplanen får utföras, t.ex. utmärkning, anläggningar och anordningar för friluftsliv samt fiskevårdande
biotoparbeten.
C. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Kommunen skall vara naturvårdsförvaltare.
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa skötselplanen.
3. Naturvårdsområdet skall utmärkas enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
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