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Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter om
djurskyddsområden inom Gävleborgs län
Beslutad den 4 november 1999.

Länsstyrelsen beslutar att för de områden som redovisas i tabellen nedan och på kartor meddela nedanstående
föreskrifter med stöd av 7 kap 12 §milj öbalken om djur- och växtskyddsområde.
Beslutet ersätter tidigare beslut om djurskyddsområden.

För samtliga områden gäller:
? förbud att lägga till vid eller beträda områdena under de tidsperioder som anges i kolumnen “förbudstid” i
tabellen. Förbudet gäller ej markägare eller person som utför uppdrag för markägaren inom ramen för pågående
markanvändning, statlig eller kommunal tjänsteman under tjänsteutövning samt yrkesfiskare under
yrkesutövning.
? förbud att ankra eller varaktigt uppehålla sig inom det vattenområde som framgår av kolumnen “skyddad
vattenzon” i tabellen. Förbudet gäller ej för yrkesfiskare under yrkesutövning eller andra personer som har rätt att
vistas i området under förbudstid.

I områden utan jaktförbud har markägare och jakträttsinnehavare rätt att, efter anmälan till Länsstyrelsen, bedriva
jakt efter mink för att förebygga skador i enlighet med bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) även när
tillträdesförbud gäller.
Område

Kommun

Lövgrunds rabbar
Skrammelhararna m. fl.
Skommarrevet
Öar i Lundbosjön
Disan
Sandreveln
Korvgrund m. fl.
Vårfiskharet
Liligrund

Gävle
Gävle
Gävle
Gävle
Hudiksyall
Hudiksvall
Hudiksyall
Nordanstig
Nordanstig

Förordnandeform
Förbudstid
(eni 12 kap 7 § miljöhalken)
Sälskyddsområde
1/2—31/8
Fågelskyddsområde
1/4—31/7
Fågelskyddsområde
1/4—31/7
Fågelskyddsområde
1/4—31/7
Fågelskyddsområde
1/5 — 31/8
Fågelskyddsområde
1/4 — 15/7
Fågelskyddsområde
1/5—31/8
Fågelskyddsområde
1/5 —31/8
Sälskyddsområde
1/2 — 31/8

Skyddad
vattenzon
Se karta
50 m
50 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
Se karta

Beslut om upphävande
Länsstyrelsen beslutar att följande resolutioner och beslut upphävs fr.o.m. den 30 juni
1999:
? den 17 maj 1924 (dnr 90.24) om naturminne inom Ljusdals utskogar i Färila socken, Ljusdals kommun (skydd
för sädgås).
? den 25 mars 1970 (dnr III Ri i 2 67) om fågelskyddsområden på öarna Disan och Norrharet i Iggesunds kommun,
vad avser Norrharet.
? den 16juli1973 (dnr 11.122-430-73, 00-001-008) om fågelskyddsområden på Iggöhällan och Igelnäsrabbarna i
lille socken, Gävle kommun.
? den 16juli1973 (dnr 11.122-429-73, 00-001-008) om fågelskyddsområde på Skrammelhararna, Gräsrabbarna och
Skommarrevet i lille socken, Gävle kommun, vad avser Gräsrabbarna.
? den 18 april 1977 (dnr 11.122-2520-75, 81) om fågelskyddsområde på vissa holmar i Dalälven inom Gävle och
Sandvikens kommuner.
? den 3 februari 1981 (dnr 11.111-3387-79, 00-001-024) om sälskyddsområden, vad avser område kring Tihällan
vilket fr.o.m. 1990-03-30 ingår i Drakön — Tihällarnas naturreservat (dnr 23 1-3063-89, 84-2 15).
? den 15 mars 1983 (11.122-41-83, 01) om fågelskyddsområde i Vittersjön, Ockelbo kommun.
? den 15 maj 1984 (dnr 11.122-80-80, 00-001-008) om fågelskyddsområde på Hästholmen i Rogsta, Hudiksvalls
kommun.

Naturvårdsförvaltning
Naturvårdsförvaltningen utövas, enligt 10 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252), av
Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsens vägnar

STIG HAMMARSTEN

Hans Sandblom

