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Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Skålvallbrännans
naturreservat
Länsstyrelsen förklarade 2000-12-01med stöd av 7 kap 4 – 7 §§ miljöbalken ( 1998:808 )
samt 3 § förordningen om områdesskydd ( 1998:1252 ) området som avgränsats på
kartan, sidan 2, som naturreservat.

Uppgifter om naturreservatet
Objektnummer:
Kommun:
Registerområde:
Kartor:
Lägesbeskrivning:
Centrumkoordinater:
Fastighet:
Markägare:
Areal och naturtyper:
Naturvårdsförvaltare:

21-02-092
Ljusdal
Färila
Topografisk karta 16F:SO, NO. Ek karta 16F:4H, 5H
Naturreservatet är beläget ca 30 km nordväst om Ljusdal
X 6874231 Y 1489148
Ygsbo 1:38
Staten, naturvårdsfonden
Totalt 119 ha varav land 117 ha och sjö 2 ha. Barrskog 24 ha,
Lövskog 49 ha, blandskog 49 ha och myr 15 ha
Länsstyrelsen

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i
övrigt inom naturreservatet.
Utöver vad som eljest gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det
förbjudet att:
1

2
3
4
5
6
7
8
9

framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
Vid uttransport av fälld älg får dock mindre banddriven älgdragare användas. Älgdragare
skall framföras så att risken för markskador och spårbildning minimeras.
tälta
elda under perioden 1/4 - 1/10
ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller göra annan åverkan på levande eller
döda träd, buskar och växter
skada, plocka eller samla in växter, djur, lavar och svampar. Bär- och matsvampplockning är
dock tillåten
klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbon, lya eller gryt, samla insekter eller på annat
sätt medvetet skada eller störa djurlivet
medföra hund som inte är kopplad, eller annat okopplat husdjur, annat än i samband med
tillåten jakt
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortför sten

21FS 2000:

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken…….forts
Utöver… är det förbjudet att:
10 rida eller cykla i terrängen
11 på ett störande sätt använda inspelat ljud, t ex radio, band- eller skivspelare, eller använda
sådant för att locka fåglar eller andra djur.
Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt
skötselplan.
På Länsstyrelsens vägnar
Anders Malmborg
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