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Utkom från trycket
den 17 april 1998

Kungörelse
om Flotthöljans naturreservat
utfärdad den 20 januari 1997.

Länsstyrelsen beslutade den 20 januari 1997 med stöd av 7 § naturvårdslagen att avsätta Flotthöljans naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Objektnummer:
21-02-74
Kommun:

Hudiksvall

Registerområde:

Bjuråker

Lägesbeskrivning:

Vid Svåga älv ca 35 km nordväst om Friggesund

Koordinater:

X 6889,5 Y 1520,5

Fastighet:

Geholm 1:1, Bjuråkers-Brändbo 13:1

Markägare:

Staten, naturvårdsfonden

Areal:

ll4ha

Därav landareal:

100 ha

Naturtyper:

Barrskog 80 ha
Myr 20 ha
Vatten 14 ha
Länsstyrelsen

Naturvårdsförvaltare:

Länsvägen och kraftledningen berörs ej av reservatsföreskriftema.
Beskrivning av naturreservatet
Vid Flotthöljan delar sig Svåga älv i ett par grunda forsarmar åtskilda av en serie långsmala öar. Parallellt med dess
sydvästra strand rinner en mindre bäck. Aven denna delar upp sig i flera armar och rinner delvis underjordiskt i den
blockiga skogsmarken. I områdets norra del rinner ytterligare en bäck ut i Svågan.
Skogen vid sidan av älven hyser massförekomst av en av landets sällsyntare barrskogslavar, ringlaven. Under senare
delen av seklet har denna lavart minskat starkt i landet, sannolikt som en följd av ett mer rationellt skogsbruk och den
allmänna försurningen.
Ringlaven växer både på stammar och grenar av tall, gran och björk. Många äldre granar är vackert draperade av
laven.

Ringlavens rika förekomst vid Flotthöljan beror sannolikt på det fuktiga, särpräglade klimatet invid älvens forsar.
Mossfloran är rik med bl.a. de hotade arterna liten hornflikmossa, kurragömmamossa och alsidenmossa.
Kortskaftad ärgspik och ladlav är två hotade lavarter i området.
Bland områdets vedsvampar kan nämnas ullticka, rynkskinn, doftskinn och rosenticka. Inom reservatet finns såväl i
Svågan som i Styggbäcken reproducerande bestånd av den fridlysta flodpärlmusslan.

Grund för beslutet
Ringlavs förekomsten vid Flotthöljan är en av landets största och livskraftigaste kvarvarande bestånd av den sällsynta
och sårbara laven. Svågans forsar i reservatet och Styggbäcken är dessutom betydelsefulla miljöer för reproducerande
bestånd av flodpärlmussla. Området utgör en del av ett större område av riksintresse för naturvården enligt 2 kap 6 §
naturresurslagen.
För att säkra moss- och lavlokalens, ringlavens och flodpärlmusslans livsmiljöer och fortbestånd bör ytterligare
vattenreglering liksom rationellt skogsbruk förhindras i området. Som framgår är Flotthöljan med omgivning av stort
värde för naturvården och för kännedomen om landets natur. Området bör därför avsättas som naturreservat.

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 bevara älvlandskap och skog vid Svåga älv, dess rika förekomst av den sårbara
ringlaven, självreproducerande bestånd av flodpärlmussla, och som rik miljö för mossor.

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. utföra vattenreglering eller leda bort vatten

2. uppföra byggnad eller anläggning
3. anordna upplag, anlägga väg, parkeringsplats, stig, bro, mast, luft- eller markledning
4. bedriva täkt, borra, spränga, gräva, schakta, dämma, tippa, fylla ut eller dika
5. sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
6. avverka skog eller utföra annan skogsvård eller ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
7. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart Regleringen av Svågan enligt gällande vattendom påverkas
inte av reservatsbildningen.
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet
med reservatet 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 och vattnet förpliktigas 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 fast föremål eller ytbildning
2. ta trädlavar eller göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen i övrigt
3. framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmän motortrafik.
D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen fastställer skötselplanen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.

Lars Eric Ericsson
Anders Malmborg

