Gävleborgs läns författningssamling
Länsstyrelsen
21FS 1998:27
Kungörelse
om Lisselåsklack naturreservat

Utkom från trycket
den 24 april 1998

utfärdad den 4 november 1997.

Länsstyrelsen beslutade den 4 november 1997 att anta de reviderade bestämmelserna för Lisselåskiack naturreservat
och upphävde samtidigt det tidigare beslutet 1965-01-01.

Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Sandviken
Fastighet:

Nordanåker 4:2

Ägare:

Lars Gösta Pettersson, Främlingshemsvägen 93, 810 22 Årsunda

Lägesbeskrivning:

7 km 550 Årsunda samhälle. Ek. karta 137 00/10.

Koordinater:

X 670495 Y 155295

Areal:

Ca2,Sha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Beskrivning av naturreservatet
Naturreservatet består av ett vackert klapperstensfält från Ancylustid med väl bevarade strandvallar, beläget på
toppen av ett mindre berg. Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation.
Områdets betydelse och behov av skydd
Området utgörs av ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar från tiden för Ancylussjön. Det är ett
fint exempel på denna naturtyp och är, inte minst från studiesynpunkt, värdefullt att bevara. Lättillgängligheten gör
att området också har betydelse för rekreation och friluftsliv.
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med reservatet är att bevara ett representativt exempel på ett kilapperstensfält med strandvallar.
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen fridlyste området “på grund av sin egenart”, med stöd av 5 §riaturskyddslagen, som naturminne den 29
augusti 1957. Den 1januari1965 överfördes området till naturreservat. De ursprungliga fridlysningsföreskrifterna
motsvarar inte dagens krav. Länsstyrelsen har därför arbetat om föreskrifterna. En plan för områdets vård och skötsel
är infogad i det nya reservatsbeslutet. Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen området som
naturreservat.
Detta beslut upphäver tidigare beslut 1965-01-01.

Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen om nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbestämmelser.
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. Föreskrifter under punkt C för allmänheten gäller även
för markägare och innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att utöva denna rätt.
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga
över fastighet inom reservatet.
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uppföra byggnad eller anläggning
anlägga väg, parkeringsplats, stig, bro, brygga, mast, torn eller annan anläggning
dra fram luft- eller markledning
anordna upplag
bedriva täkt, borra, spränga, gräva, schakta, tippa eller fylla ut
sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
röja, avverka eller skada träd eller buskar
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
plantera in för trakten främmande växt- eller djurart.

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken är skyldiga att tåla att de åtgärder som framgår av
skötselplanen vidtas.
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.

gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan
skada växande eller döda — stående eller ikullfallna — träd och buskar
medvetet störa djurlivet
rida, ta ved eller elda
bedriva tävlingsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen.
1. Länsstyrelsen fastställer skötselplanen.
2. Reservatet ska utmärkas enligt svensk standard 03 15 22 och Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare.

Stig Hammarsten
Hans Sandblom

