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Förord
En av Ockelbo kommuns största tillgångar är närheten till naturen. Ockelbo kommun är en
landsbygdskommun med ett väldigt varierat landskap. Inom kommunens gränser finns ett småbrutet
odlingslandskap, vidsträckta myrar, många fina sjöar och vattendrag och framförallt det stora
skogslandskapet.
Det första naturvårdsprogrammet skrevs 2007 och många naturvårdsåtgärder har utförts sedan dess.
Exempel på dessa är: Kommunen har antagit Vision 2020 där ett av fokusområdena är ”Det gröna
Ockelbo”. Ockelbo kommun har blivit Ekokommun. Vattendrag som Moån har inventerats och
Rännsjöbäcken har restaurerats. Tätortsnära skogar har tillgängliggjorts. Skolskogar med vindskydd har
anlagts vid skolorna. Utomhuspedagogik har blivit ett naturligt inslag i undervisningen på låg- och
mellanstadiet. Naturled mellan Rönnåsen och Ulvsta har utförts. Bete på kommunens marker har
utvecklats.
I ett strategiskt och långsiktigt perspektiv bör det vara en god investering att satsa på vidare utveckling
inom detta område, inte minst för attraktivitet, turism, friluftsliv och inflyttning.
Genom detta reviderade naturvårdsprogram tar naturvården i kommunen ännu ett steg framåt!
Det är med glädje och stolthet jag nu kan presentera det reviderade Naturvårdsprogrammet för Ockelbo
kommun.
Jag hoppas vi ses ute i skog och mark!
etta projekt har medfinansierats genom statsbidrag
av Länsstyrelsen

förmedlade

Magnus Jonsson
Kommunalråd
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Naturen i Ockelbo kommun är varierad, inom kommunen finns, ett småbrutet odlingslandskap, vidsträckta
myrar, många fina sjöar och vattendrag och framförallt det stora skogslandskapet som utgör drygt tre
fjärdedelar av kommunens totala yta.
De naturtillgångar som genomsyrar Ockelbo kommuns historia är främst skogen, jorden och järnet.
Det som idag är Ockelbo kommun var en gång beläget mitt i den så kallade Ödmården. Det är ett namn
sedan 1300-talet på skogsområdet mellan Gästrikland och Hälsingland och kan översättas med ”den
steniga urskogen”(Woxberg 2005). Ödmården var ett milsvida stort ödemarksområde som skilde norr från
syd.
Järnbruksepoken är en viktig del av Ockelbos historia och kom till bygden på 1600-talet. Fram till slutet av
1800-talet användes skogen i huvudsak för framställning av träkol till järnbruken. Järnbruken kring Ockelbo
kallades gemensamt för Ockelboverken.
Det var ungefär på 1870-talet som den s.k. sågverks- och massaepoken började. Det hade avverkats och
sågats tidigare men i och med att sågningsrätten i mitten av 1800-talet blev fri, blev det en helt annan
omfattning.
Generellt har naturen i Ockelbo kommun förändrats från den öde urskogen till stor påverkan på skogarna
samt sjöar- och vattendrag i och med järnbruks- och sågverksepokerna.
Under de senaste årtiondena har fokus flyttats till att bevara, skydda och sköta våra naturmiljöer. Det är en
fråga som berör hela samhället. Trots att naturen har påverkats hårt så finns det många värdefulla platser
att värna om. Naturvården är idag ett delat ansvar mellan stat och kommun som en följd av senare års
ändrade miljöpolitik och lagstiftning.
Under 2006 ansökte Ockelbo kommun och fick statligt bidrag för ett lokalt naturvårdsprojekt, att upprätta ett
Naturvårdsprogram för Ockelbo kommun. Under 2015 fick kommunen bidrag för att revidera
Naturvårdsprogrammet.
Detta naturvårdsprogram är en översikt av kommunens naturvärden med utvalda objekt samt innehållande
hänvisningar för vidare information.

Vallsjön
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Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammets huvudsyfte är att utgöra en strategi för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen
samt fungera som:






ett styrdokument för kommunens naturvårdsambitioner
ett kunskapsunderlag över kommunens naturvärden
grund för ställningstaganden i naturvårds- och friluftsfrågor
grund för verksamhetsplanering och budgetarbete
grund för den fysiska planeringen

Naturvårdsprogrammet utgörs av en allmän del, en objektsdel och en åtgärdsdel. Den allmänna delen är
övergripande och beskriver syfte, uppbyggnad, miljömålen etc. Objektsdelen är en sammanställning av de
värdefullaste naturområdena i kommunen. I åtgärdsdelen finns de åtgärder som kommunen ska jobba med
under de närmaste åren.
Det är ett antal inventeringar av främst Länsstyrelsen som ligger till grund till de uppgifter som finns
sammanställda i naturvårdsprogrammet. Underlagsmaterial är även hämtat från Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket och Ockelbo kommun. Material och kunskap har även hämtats från företag, föreningar,
organisationer och privatpersoner. Bygg- och miljönämnden i Ockelbo kommun har fungerat som
referensgrupp i arbetet med revideringen av detta naturvårdsprogram.
Naturvårdsprogrammet omfattar hela Ockelbo kommun, alltså även privat mark. Objektsdelen, där de
värdefulla naturområdena beskrivs, tar endast ställning till områdets naturvärden och innebär inte några
begränsningar i markägarens rättigheter.
Naturvårdsprogrammet gäller från 2016 till 2020.

Rännsjöbäcken
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Naturvårdens huvudmål är att bevara den biologiska mångfalden. Med biologisk mångfald menas
variationen bland allt levande. Variationen kan finnas på många olika nivåer, mellan ekosystem, naturtyper,
arter och det finns också genetiska variationer inom en art. Den definition som används idag bestämdes
gemensamt av ett stort antal länder på en FN-konferens i Rio de Janeiro 1992. Där antogs en konvention
om biologisk mångfald som trädde i kraft 1993. Mångfalden är en grundläggande förutsättning för såväl
människans som andra arters existens på jorden. Enligt konventionen ska naturvårdsarbetet även ta
hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
Ett av de största globala problemen när det gäller
den biologiska mångfalden är den ökande
förlusten av just arter, naturtyper och ekosystem.
Samhället är beroende av naturresurser såsom
dricksvatten, virke, fisk, kött och grödor. I arbetet
för en hållbar utveckling, där miljön skyddas och
naturresurserna nyttjas uthålligt, är ökad insikt i
naturvårdsfrågorna en förutsättning.
Naturvård idag är inte bara ”traditionell” naturvård
som att bevara flora och fauna för dess skönhet.
Idag har naturen också väldigt stor betydelse för
människors hälsa. Samhället inser allt mer att
naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör
nära samman. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan och att vi mår bra av att vistas ute i naturen
är något som många av oss insett. Men att naturen kan hjälpa till även vid stresshantering, smärtlindring,
krisbearbetning och mental återhämtning har nu fått stöd av vetenskapliga fakta.
Den estetiska sidan av naturen är också viktig. Ibland kan det även åsättas ett värde i pengar.
Naturområden med omväxlande flora och fauna kan ha stor dragningskraft på turism och friluftsliv. Naturen
är också viktig för marknadsföring t.ex. för att locka nya invånare till en kommun.

Natur som är särskilt värdefull att bevara med hänsyn till växt och djurliv, biologisk mångfald eller friluftsliv
kan skyddas med stöd av Miljöbalken.
Övrig naturvårdsrelaterad lagstiftning är bland annat skogsvårdslagen, plan- och bygglagen,
kulturminneslagen, fiskelagen, väglagen, terrängkörningslagen, jaktlagen, allemansrätten och
internationella konventioner som EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektivet, ramsarkonventionen och
vattendirektivet.

Blåsippor vid Trollberget
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I april 1999 antog riksdagen Sveriges miljömål. Syftet med miljömålen är att strukturera miljöarbetet och få
en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålssystemet är uppdelat i tre delar, generationsmålet, de
16 miljökvalitetsmålen samt etappmålen. Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och
det är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen och dess preciseringar
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De 16 Miljökvalitetsmålen är:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker
strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap,
Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Etappmålen anger steg på vägen för
att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.
Flera av miljökvalitetsmålen berör naturvården.

Det är Länsstyrelserna som har
ansvaret för fördelning och uppföljning
av de regionala miljömålen.
Länsstyrelsen i Gävleborg tog som
första länsstyrelse i landet beslut om
regionala miljömål år 2002. År 2007
reviderades de regionala miljömålen och
åtgärdsprogram togs fram.
Gävleborgs miljömål samt
åtgärdsprogram antogs år 2014.
Gävleborgs miljömål 2014-2020 består
nästan helt av nationella miljömål.
Åtgärdsprogrammet har tagits fram i
samverkan i länet. Överenskommelser
kring åtgärdsarbetet under perioden
2015-2020 har upprättats med
Trastägg
kommuner och övriga berörda.
Åtgärder som berör naturvårdsarbetet i kommunen har lagts in i naturvårdsprogrammets åtgärdsdel.

Under 2004 gjordes en första nulägesbeskrivning av miljöläget i Ockelbo kommun utifrån miljömålen. År
2013 togs ett miljöprogram fram för Ockelbo kommun innehållande lokala miljömål för kommunen. De
lokala miljömål som berör naturvården har lagts in i naturvårdsprogrammets åtgärdsdel.

Friluftslivsmål
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken i Sverige är att med bland annat allemansrätten som grund
stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Tio mål för friluftslivspolitiken
beslutade regeringen om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. De tio målen
handlar om: Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten, Tillgång till natur
för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade
områden som resurs för friluftslivet, Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa och God kunskap
om friluftslivet.
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I Ockelbo kommun börjar det höglänta område som dominerar västra Gästrikland och som utgör början på
det norrländska höglandet. Ockelbo ligger kanske mer isolerat och avskilt än något annat
bebyggelseområde i Gästrikland. Det begränsade slättområdet runt sjöarna är på alla håll omgivet av
skogar och myrar.
Naturlandskapet i Ockelbo kommun kännetecknas av kuperad barrskogsterräng med många sjöar och
myrar i låga terränglägen. Ockelbo kommun kan delas in i två delar av den så kallade norrlandsgränsen
eller ”limes norrlandicus”. Denna gräns går i ungefär nord-sydlig riktning, väster om Ockelbo samhälle och
upp till Lingan. Gränsen är detta havs högsta strandlinje och uppkom för ca 600 miljoner år sedan. Öster
om gränsen är landskapet låglänt medan väster om gränsen är landskapet kuperat med berg och dalar.
Inom kommunens gränser kan landskapet också delas in i tre naturgeografiska regioner. I de nordvästra
delarna av kommunen präglas landskapet av den vågiga bergkullterrängen med mellanboreala
skogsområden. Här domineras landskapet nästan helt av myrar och skogar. Jordbruk ligger inskränkt vid
fäbodar, ensamliggande finntorp och mindre byar. I de mellersta delarna av kommunen, markerna mellan
Åmot och Ockelbo, tillhör det sydligt Boreala kuperade området innanför Gästrikekusten. Här finns viktiga
odlingslandskap i dalgångarna längs Testeboån och Moån. Områdena kring Bysjön och öster om Ockelbo
tätort tillhör det flacka skogslandskapet norr om norrlandsgränsen och är dessutom det tidigaste
koloniserade bygden i kommunen.
Översiktskarta över Ockelbo kommuns hittills kända naturvärden finns att se i bilaga.
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Mer än tre fjärdedelar av kommunens yta är skogsmark. Skogarna i Ockelbo kommun är av samma typ
som på motsvarande breddgrader på norra halvklotet, den så kallade Taigan. Skogsbruk har en lång
tradition i kommunen och har under lång tid varit betydelsefull för kommunens näringsliv. Påverkan på
skogen har varit relativt intensiv i kommunen beroende på närheten till järnbruken och sågverksepoken.
Inom Ockelbo kommun är ca 50 % av
skogsmarken privatägd medan den
andra hälften ägs av Bergvik Skog AB
som således är den största markägaren i
kommunen. Bergvik Skog AB har en
naturvårdsstrategi i vilken ett av målen
med naturvårdsarbetet är att skogens
växter och djur ska bevaras på
landskapsnivå. Det innebär att de arbetar
med ekologisk landskapsplanering över
större sammanhängande delar av
markinnehavet. Bergvik Skog AB
skyddar områden med höga naturvärden
genom att avsätta skogsmark. Ca 2,2 %
av skogsmarken inom Ockelbo kommun
har Bergvik skog avsatt. 55 % av den
avsatta skogsmarken är klassade som
nyckelbiotoper. Se mer på www.skyddadskog.se

Naturreservat
Inom Ockelbo kommun finns ett naturreservat, Kroksjö öga. Trollbergets naturreservat inom kommunen är
beslutat men är överklagat. Egendomsnämnden i Uppsala stift har inrättat några kyrkoreservat på kyrkligt
ägd mark utan krav på ersättning från staten. Sidbohällskogen är ett av dessa kyrkoreservat och finns i
Ockelbo kommun. Mer information om områdena finns i objektsdelen.

I Ockelbo kommun finns sex områden och en liten del av ett
sjunde område som är utpekade som riksintressen för
naturvård. Ett område som är utpekat som riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.
Riksintressen representerar huvuddragen i den svenska
naturen och är de mest värdefulla områdena i nationellt
perspektiv. De områden som är klassade som riksintresse för
naturvården och har skogliga värden i Ockelbo kommun är OlLarsbergen och Ivantjärnsheden-Jädraån. Mer information om
områdena finns i objektsdelen.

Ett naturminne finns i Ockelbo kommun. Det är en pelargran
som står vid avtagsvägen mot Grönviken.

Pelargran
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Biotopskyddsområden är mindre mark- och
vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter. Storleken på ett biotopskydd är oftast
mellan 2-5 hektar. Det är en form av
mininaturreservat eftersom det skyddas precis som
naturreservat för sina höga naturvärden men är
mindre till storleken. Biotopskyddsområdena i
Ockelbo kommun beskrivs närmare i objektsdelen.

Naturvårdsavtal är ett annat sätt att skydda mindre
värdefulla områden. Det tecknas mellan
Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade
av naturvård. Syftet med avtalet är att bevara,
utveckla eller skapa områden med höga naturvärden.
Avtalen är normalt 50-åriga och markägaren får viss
ekonomisk ersättning för de begränsningar i
brukandet som avtalet medför. Storleken på områden
med naturvårdsavtal är oftast mellan 3-20 hektar.
Naturvårdsavtal är ett viktigt komplement till
naturreservat och biotopskydd. Mer information finns
på Skogsstyrelsens hemsida, skogens pärlor:
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Nyckelbiotoper har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur
och växter. Nyckelbiotoper har inget juridiskt skydd. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt på privat skogsmark och skogsbolagen och andra stora markägare har genomfört egna
nyckelbiotopsinventeringar. Inom Ockelbo kommun finns nyckelbiotoper på privat skogsmark och på
bolagsmark. Mer information finns på Skogsstyrelsens hemsida, skogens pärlor

Projektet Skog och historia är ett bra exempel på hur skogens kulturarv har tagits tillvara.
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har samordnat projektet och många nya forn- och
kulturlämningar i skogen har hittats genom åren. Genom ökad kunskap finns större möjligheter att bevara
lämningarna i dagens skogsbruk. Mer information finns på www.raa.se/
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Våtmarker
I de västra och sydöstra delarna av kommunen finns flera skyddsvärda vatten- och myrområden. Flera av
dessa marker är ovanliga på så sätt att de är av så kallad flarktyp och återfinns på sluttande myrmark.
Flera av myrarna hyser en intressant fågelfauna.

Mellan 1991 och 1994 genomfördes våtmarksinventeringen i Gävleborgs län där alla våtmarkstyper
inventerades och alla våtmarker naturvärdeklassades. Resultatet från våtmarksinventeringen redovisades i
en rapport som kom ut 2001. I Ockelbo kommun finns 175 våtmarker klassade från klass 1-4. I
objektsdelen finns klass 1 våtmarkerna samt en klass 2 våtmark närmare beskrivna.

Det finns tre kärr i Ockelbo kommun som är utpekade som rikkärr i våtmarksinventeringen. De tre rikkärren
finns vid Råjskon, Haketamp och Vickompostjärnen. Inventering av rikkärren i länet pågår av
Länsstyrelsen.

Skältjärnsmuren är en våtmark i Ockelbo
kommun som finns med som ett aktuellt
objekt i myrskyddsplanen som kommer att
få ett långsiktigt skydd som naturreservat.
Skältjärnsmuren är även ett Natura 2000område. Naturvårdsverket rapport 5669.
2007)

Fyra våtmarker inom kommunen är av
riskintresse för naturvård. Dessa är
Yxalampi, Skältjärnsmuren, PaulAndersmyren, Vansatta-Kolkilampimuren.
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Hur våtmarkerna förändras och varför har undersökts av Länsstyrelsen med hjälp av satellitbaserad
övervakning av vegetationsförändringar i Dalarna och Gävleborg. Områden med stor andel förändring kan
vara ett underlag inför framtida restaurering av våtmarker.

I Ockelbo kommun finns i dagsläget ingen torvtäkt. Ansökan om torvtäkt på Orbimuren avslogs 2009. I
dagsläget är ansökningar om bearbetningskoncession för Häbbergsmossen och Stor-Olforsmuren under
prövning.

Många våtmarker i kommunen har också kulturella värden. På en del myrar finns spår efter slåtter och
bete, rester efter lador samt spår efter torvbrytning. Slåttermyrar var förr viktiga i jordbruket. Boskap gick på
skogsbete i sumpskogar och på mossar.
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Det finns 226 sjöar och tjärnar som är
större än 1 hektar i kommunen. Deras
sammanlagda areal är ca 6300 ha. I
kommunen finns också ett femtontal åar
och bäckar med en total längd av ca 250
km är av sådan storlek att de i någon
mån kan tåla ett fiske.
Ockelbo kommun omfattar i huvudsak
delar av tre vattensystem: Testeboån,
Gavleån och Hamrångeån. Marginellt
berörs kommunen av Skärjån och
Björkeån.
Det är svårt att säga något generellt om
sjöarna och vattendragen då de är väldigt Testeboån
specifika. De 226 st sjöarna och tjärnarna
finns listade i fiskeplanen där även information om de större sjöarna finns. Mer information om sjöarnas
status finns i databasen VISS (mer information om VISS finns under stycket vattenförvaltning).
Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över skyddsvärda vattendrag i Gävleborg. De skyddsvärda
vattendragen med mycket höga naturvärden inom Ockelbo kommun är Jädraån, Gopån, Kölsjöån, Moån
och Testeboån. Björnbackån, Rännsjöbäcken och Kvisjöbäcken är också värdefulla vattendrag inom
kommunen. I objektsdelen beskrivs dessa vattendrag mer ingående.
I fiskeplanen för Ockelbo kommun finns mer information om övriga vattendrag samt i databasen VISS.

Testeboån-Lundbosjön och Jädraån-Ivantjärnsheden är av riksintresse för naturvård. I objektsdelen
beskrivs dessa närmare.

År 2000 infördes EG:s ramdirektiv för vatten, ofta kallat vattendirektivet. Målet med direktivet är att säkra
tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. I Sverige kallas arbete enligt vattendirektivet
för svensk vattenförvaltning. Ockelbo kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt och vattenmyndigheten
finns i Härnösand, Västernorrlands län. Åtgärder inom ramen för vattendirektivet ska prioriteras i
miljöarbetet. Vattendirektivet berör i hög grad kommunerna som är ansvariga för mark- och
vattenanvändning.
Sjöarna och vattendragen har fått en hälsobedömning, en så kallad statusklassning, genom arbetet med
vattenförvaltningen. Mer information finns på: www.viss.lansstyrelsen.se

Särskilda bestämmelser om byggande vid stränderna har funnits sedan början av 1950-talet. De nu
gällande strandskyddsbestämmelser finns i miljöbalken. Det generella strandskyddet är 100 meter från
stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. Strandskyddet har två huvudsakliga syften, värna om
allemansrätten och friluftsliv samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. För att få
bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens som söks hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information finns på: www.sandviken.se
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Gästriklands vattenvårdsförening övervakar Gästriklands större sjöar, vattendrag och kustvatten sedan
1960-talet. Föreningen består av fyra kommuner och fjorton företag i Gästrikland. Gästriklands
vattenvårdsförening skall svara för samordning av den recipientkontroll som föreningens medlemmar ålagts
genom föreläggande från länsstyrelsen. Gästriklands vattenvårdsförening har ett kontrollprogram som
utvärderar hur naturen och miljön mår. Detta görs genom att undersöka ett antal biologiska
(växtplankton, bottenfauna och makroalger) och kemiska parametrar (fosfor, kväve, metaller, vissa
miljögifter med mera) i vatten. Provtagning görs på 34 stationer i havet (10 platser i Norrsundet och 24
platser i Gävle fjärdar), 14 stationer i sjöar och 18 stationer i vattendrag. Alla typer av undersökningar
görs dock inte varje år och inte på alla platser.

I Gästrikland finns ett vattenråd för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Gästriklands vattenråd
bildades i december 2007. Vattenrådet är ett lokalt forum och fungerar bland annat som diskussionsforum
och remissinstans i vattenförvaltningsarbetet. I ett vattenråd samverkar regionala aktörer kring de
gemensamma vattenresurserna inom ett avrinningsområde.

Större delen av vattensystemen i Ockelbo kommun är påverkade av vattenreglering för utvinning av
vattenkraft. Huvuddelen av kraftverken i kommunen är så kallade strömkraftverk och flödet varierar bara
beroende på nederbörd och till viss del på regleringen uppströms. Korttidsreglering då vattenmagasin fylls
när vattentillgången är stor (vår och höst) och töms när energibehovet ökar (huvudsak vintertid) utgör inte
något hot. Både Gavleån (inkl. Jädraån) och Testeboån (inkl. Bresiljeån) rinner upp i Faluns kommun i
Dalarna respektive Bollnäs kommun, där de regleras innan de når Ockelbo kommun. Kraftverken i
kommunen är relativt små.

Ockelbo kommun antog år 2000 en fiskeplan för kommunen med en kompletterande
vegetationsinventering (Danvind, 1998). Fiskeplanen kompletterades 2003 med utökade inventeringar av
de större vattendragen i kommunen (Andersson, 2003). I planen lyfts vissa vattendrag fram som
prioriterade. Likaså läggs fokus på att använda naturligt förekommande fisk som öring och harr för odling
och utsättning. I fiskeplanen finns förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningar för fisket samt
biologisk återställning.
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Arbetet med miljömålet Ingen övergödning har främst
handlat om att åtgärda de enskilda avloppen i
kommunen. Ett omfattande inventeringsarbete av
enskilda avlopp påbörjades i Ockelbo kommun under
hösten 2006 och under 2016 beräknas samtliga
avlopp med vattentoalett vara inventerade. Tillsyn av
lantbruken sker kontinuerligt i kommunen men en
ökad tillsynsinsats har genomförts under de senaste
åren.

Arbetet med att motverka försurningen genom
kalkning av sjöar och vattendrag har pågått i
kommunen sedan år 1984. Kalkning utförs både i
sjöar, vattendrag och våtmarker och sprids med hjälp
av båt eller helikopter. Syftet med kalkningen är bland
annat att rädda hotade arter som flodpärlmussla och
flodkräfta. För att följa upp effekterna av kalkningen
tas prover på vattenkemi, i de kalkade vattnen, en till
två gånger om året i sjöar och 6 ggr om året i
vattendragen.

Helikopterkalkning

Arbetet med biologisk återställning i sjöar och vattendrag syftar till att återställa det naturliga växt- och
djurlivet som funnits i vattnet innan det blev påverkat. En del arbeten har utförts i kommunen då det gäller
biologisk återställning. Arbetet går i perioder då kommunen främst är beroende av att bidrag erhålls.

Gamla kvarn-, sågverks- och flottningsdammar är vanliga i vattendrag. Ofta fyller de inte längre någon
praktisk funktion och genom rivning förbättras vandringsmöjligheter för alla djurarter. I miljöer med höga
kulturvärden byggs vandringsvägar förbi hindret.
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Ockelbo är som nämnts tidigare en skogrik kommun. Skogsbruk och järnhantering har varit viktiga för
bygdens utveckling. Den odlingsbygd som finns har utgjort komplement till dessa näringar och även idag är
jordbruket beroende av skog och djurhållning för att vara livskraftigt.
Odlingslandskapet i
kommunen uppgår till ca 3
% av den totala ytan.
(www.scb.se) Eftersom
den totala åkerarealen i
kommunen är relativt liten,
blir den desto mer
värdefull för
landskapsbilden och
landskapets värden.
Jordbruksmarkerna runt
tätorterna Ockelbo, Lingbo
och Åmot har länge
utnyttjats och dessa
marker hyser idag både
intressant flora och
välbevarade gårdsmiljöer.
Gamla finnbygder
återfinns i Ockelbos
skogs- och myrmarker.

Det skedde en stor förändring i markanvändning i kommunen under 1900-talet. Mellan 1927 och 1993
minskade åkerarealen med ca 40 %. Arealen naturbetes- och slåttermarker minskade med hela 95 %
mellan 1927 och 1993. (Länsstyrelsen 1996:3) När det gäller djurantalets förändring har det skett nästan
lika stora förändringar som markanvändningen. Antalet mjölkkor har minskat med ca 96 % mellan 1927 och
2003 (www.scb.se). Däremot har uppfödning av nötkreatur för köttproduktion ökat.

De mest betydelsefulla jordbruksbygderna
i Ockelbo kommun ligger enligt
Länsstyrelsen (1996), i centrala
Ockelbobygden (Ulvsta, Åbyggeby etc),
östra Ockelbobygden (Östby,
Stenbäcken, Vansbron), Källsjön,
Rönnbacken, Lingbo med Östervik,
Klubbäcken och Åbron.
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Fodermarkerna kan delas in beroende på hur de hävdas, slåtter eller bete. Generellt sköts ängar genom
slåtter och hagar genom bete.
Länsstyrelsen i Gävleborg genomförde den första ängsoch hagmarksinventering i länet 1987-1990 och som
publicerades 1993. Under åren 2002-2004 gjordes en
uppdatering av ängs- och hagmarksinventeringen. 52
områden inventerades då i kommunen med en total
areal på 107,3 ha. Av den inventerade arealen utgörs
2,6 ha av ängsmarker och 91,8 ha av betesmarker. 12,9
ha är sådan mark som behöver restaureras för att
någon hävd ska kunna återupptas.
I objektsdelen beskrivs samtliga ängsmarker i
kommunen som hävdas samt de största och
värdefullaste betesmarkerna. Information har hämtats
från Jordbruksverket. Mer information finns hos
Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.
www.jordbruksverket.se

Gävleborgs län har en hög andel ekologisk produktion. Totalt i Ockelbo kommun brukas ca 580 ha
ekologiskt av totalt ca 3500 ha ekologiskt.

Arbetet med landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen, Jordbruksverket och andra myndigheter och
organisationer sker i ett så kallat Landsbygdsprogram. Det nya landsbygdsprogrammet sträcker sig från
2014-2020. Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger
oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Mer information finns på
www.lansstyrelsen.se/gavleborg eller www.jordbruksverket.se

Fäbodarnas ursprung går tillbaka till förhistorisk tid men när de uppkom vet man inte. Under medeltiden var
fäbodsystemet redan väl etablerat. Fäbodarna uppstod ur behovet av betesmark. Under 1800-talet ökade
befolkningen kraftigt och det blev stor brist på mark och gårdar. Det var då fäbodsystemet nådde sin största
omfattning. I vissa regioner blev då de närliggande fäbodarna (bodlanden) fristående gårdar genom
arvsskiften och försäljning. Fäbodsystemet upphörde till stora delar efter andra världskriget.
Gåsbäcken är idag den enda fäbod i Ockelbo kommun som är i drift.
Några personer har arbetat ideellt med att
kartlägga alla fäbodar som funnits inom Ockelbo
kommun.

Kulturmiljöerna i odlingslandskapet är väldigt
viktiga. Exempel på landskapselement i
odlingslandskapet: stenmurar, gärdesgårdar av trä,
jordvallar, fägator, odlingsrösen, fossila åkrar,
stentippar, fornlämningslokaler, byggnadsgrunder,
hamlade träd, åkerholmar m.m. För att behålla
kulturlandskapet måste det även i fortsättningen
vara brukat och bebott.
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Det finns flera platser som har betydelse för
friluftslivet i Ockelbo kommun, allt från fiskesjöar till
vandrings- och skoterleder samt fina badplatser. Ett
område som kan nämnas är Rönnåsen.
Vid Rönnåsen finns en slalombacke och en
pulkabacke. Uppe på Rönnåsen ligger
Rönnåsstugan 270 m över havet med en fantastisk
utsikt. Det är Friluftsfrämjandet som äger och driver
anläggningen. Både skoterleden och Gästrikeleden
går förbi Rönnåsen. Flera vindskydd och grillplatser
finns vid Rönnåsen. Man kan även titta på de stora
klapperstensfälten som härstammar från den tid då
kustlinjen gick så långt upp eller leta på
björngrottorna i bergsbranten.
Skidbacke vid Rönnåsen

Tätortsnära natur är oftast den natur som vi upplever till vardags.
Tätortsnära grönområden har social, kulturell och ekologisk
betydelse och är väldigt viktigt för vår boendemiljö. I Ockelbo
kommun är naturen en del av tätorterna och skogen finns alltid nära.
I många tätortsnära naturområden i Ockelbo kommun finns
promenadstigar.

Inom Ockelbo kommun finns
många fina vandringsleder:
Gästrikeleden: Tanken på en
vandringsled runt Gästrikland
väcktes av friluftsfrämjandet i
början av 1970-talet.
Gästrikeleden är numera en ca
30 mil lång vandringsled. Den
första delen var klar 1975 och
den färdiga leden invigdes
1986. Gästrikeleden sträcker
sig ca 95 km inom Ockelbo
kommun. Från Jädraås går en
led till Lingbo som norr om
Åmot ansluter till
Hälsingeleden. Genom en
tvärled till Rönnåsen bildas
Rönnåsrundan. Lenåsleden går
från Fäbodleden vid Blankas
fäbod till Mårtensklack. Fäbodleden är en "tvärled" mellan Högbo och Kungsfors. Numera ingår även
Björnspåret i Åmot som en del av Gästrikeleden.
Orange markeringar på träd och stolpar samt pilar och skyltar visar vägen längs Gästrikeleden. Det är
kommunerna som är huvudmän för leden. Mer information www.vandra-gestrikland.se
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Kring Ockelbo tätort finns tre lite mer utmärkande tätortsnära naturområden med stigar.
Fornwij är ett välbesökt natur- och kulturområde. Genom området går hälsans stig. Hälsans stig sträcker
sig runt Bysjöns sydvästra strand och det kulturhistoriska Wijområdet. Längs stigen passeras platser som
bl.a. Pålsgården (Ockelbo hembygdsgård),
Bläckhornet/spannmålsmagasin som idag är
lanthandelsmuseum, Fornwijudden där det
finns järnåldersgravar och
järnframställningsplatser, ovanliga träd som
planerades 1963, Wij herrgård, Wij valsverk
och badplatserna Sjöbacken och
Wijdammen. På våren är naturen speciellt
vacker ute på Fornwij då marken är täckt av
vitsippor och liljekonvaljer.
Näsbacken är ett annat fint natur- och
kulturområde där det finns promenadstigar
av lite mer naturkaraktär.
I Jädraås finns bruksvandringen och
elljusspåret som kan räknas in som
tätortsnära stråk. Bruksvandringen är en
markerad slinga som går runt byn. Efter
slingan finns information om byggnader etc.
Mer information finns på www.jadraas.se

Hälsans stig

I Åmot finns bruksslingan och elljusspåret som tätortsnära
naturområden. Efter bruksslingan finns många fina
kulturbyggnader som t.ex. Bunges kapell, tullkvarnen,
smedsgårdarna, kolhuset, tysksmedjan, herrgården, prästgården
och Åmots kyrka. Mer information finns på www.amot.nu
Sjöleden är en markerad led runt sjön Lingan i Lingbo. Leden är
lämplig både för promenader och ridning, vintertid även för
skoteråkning. Ett populärt mål längs leden är Kolmiludden, nära
Grönviken. Grillplats finns liksom ett rejält vindskydd. Även
elljusspåret i Lingbo ligger tätortsnära.
Sendbergsleden: Sendbergsleden är en vandringsled som går
på och omkring Sendberget. Längs leden passeras platser som
Gammelåsberget, Påtbo, Gnupberget och Flaggberget. Mer
information finns på www.abyggeby.nu
Naturstigar: Två naturstigar en gång upprättade av
Skogsstyrelsen finns inom kommunen. En finns vid Jädraån och
den andra vid Medskogssjön.
Lönn i höstskrud

Elljusspår i kommunen finns i Ulvsta, Åmot, Jädraås och Lingbo. En ny naturled har dagits från Ulvsta till
Rönnåsen. Förhoppningsvis kommer den sträckan framöver att utrustas med elljus.

I Ockelbo kommun är det Ockelbo Skoterklubb som sköter skoterledssystemet. Tillsammans med Dalarna
och Hälsingland är Ockelbo sammanlänkat via ett väl utvecklat skoterledssystem. Ockelbo Skoterklubb är
en ideell förening som underhåller många mil välpreparerade leder. Mer information finns på
www.ockelboskoterklubb.se
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I Ockelbo kommun finns både lättpaddlande och lite mer avancerade kanotleder av varierande längd. Här
kan du t.ex. lägga i kanoten i Lingbo och kliva ur den i Gävle, en sträcka på 10 mil. Två kanotleder inom
kommunen är Lingboleden och Testeboåleden.
Lingboleden går från Lingbo som passerar Mörtebo och Viksjö och slutligen Ockelbo. Kanotleden
genomkorsar vidsträckta ödemarker i landskapets norra del på gränsen till Hälsingland. Området rymmer
några fina fågellokaler, bl a häckar fiskgjusen här. Under färden passeras också lämningar av gamla tiders
skogs- och bergsbruk. Sista biten domineras av en längre landtransport på 6 km.
Testeboåleden går från Ockelbo och passerar Oslättfors och Öjaren och slutligen Högbo Bruk. Testeboån
var tidigare flottled och spår efter detta finns kvar på sina håll. Ån rinner genom ett flackt skogs- och
myrlandskap med gles bebyggelse och få vägar. Via Jädraån och Hoforsleden kan färden förlängas till
Sandviken och Gävle.
Mer information finns på www.paddla-gestrikland.se

Kommunalt bad finns vid Sjöbacken i Ockelbo.
Många fina naturbad finns runt om i kommunen.
Några exempel är: Sidsjön i Källsjön,
Masugnsdammen i Åmot, dammen i Jädraån,
Näsudden i Lingbo, Valkalampi i Jädraås,
Kvarndammen i Mo, Medskogssjön, Mångeln,
och Wijdammen i Ockelbo. En stor del av dessa
badplatser tar kommunen årliga badvattenprover
under sommaren.

Allmän iläggningsplats för båtar finns i Bysjön vid
campingen i Ockelbo. Tillgänglighet för att lägga i
båt finns även i Testeboån ca 250 meter
uppströms Sundsbron. Allmän iläggningsplats för kanot kommer att finnas vid Trollberget vid Ekaren.

Fritidsfisket är en av de större fritidssysselsättningarna
i kommunen. I Ockelbo kommun finns många fina
sportfiskevatten. Öring kan fångas i bl.a. Testeboån,
Lillån, Gopån och Moån. Inom kommunen finns också
många fina ädelfiskevatten som Öratjärnarna i Åmot.
Flera av fiskevattnen har handikappanpassade
bryggor för funktionshindrade, vindskydd och
grillplatser. Det finns flera sjöar och tjärnar som
anpassats för Put-and-take fiske. Mer information:
www.visitockelbo.se

En annan stor fritidssysselsättning i kommunen är jakten. Statistik över jakten bl.a. i Ockelbo kommun finns
på jaktrapport.se. Där finns fullständiga älgobservationsrapporter och dagboksanteckningar från alla
jaktlag, samt anvisningar, blanketter, forum, kartor mm.
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Det är nästan en omöjlig uppgift att generellt
beskriva växt-och djurlivet i en kommun. Det pågår
ständigt inventeringar av växt- och djurlivet.
Myndigheter utför inventeringar, övervakar och
sammanställer rapporter över olika arter. Ideella
föreningar gör ett viktigt arbete med att inventera
och rapportera artfynd, t.ex. botaniska föreningar
och fågelklubbar.
Nedan följer information om var man kan hitta mer
information om olika arter.

Ekorre

Biologisk mångfald är variationen av allt levande som finns på vår jord som organismer, arter och
ekosystem. Den biologiska mångfalden beskrivs ofta på tre nivåer; mångfald av arter, genetisk variation
och mångfald av ekosystem och naturtyper. Ofta när biologisk mångfald diskuteras är det mångfalden av
arter som det syftas på. En stor artrikedom är ofta ett sätt att jämföra hur värdefull en naturtyp är. I de fall
där samma naturtyp jämförs är ofta ett område med hög artrikedom mer värt än ett område med färre arter.

Bäverspår
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Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter,
djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett
i naturen och söka bland de över 40 miljoner* fynduppgifterna
(med undantag för vissa känsliga arter), som privatpersoner såväl
som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har
bidragit med. Mer information: www.artportalen.se

"Rödlistor" är ett sätt att kartlägga arter som är utrotningshotade,
riskerar att bli utrotningshotade eller på något sätt är missgynnade.
Rödlistan är ett pågående arbete, liksom arbetet med
åtgärdsprogrammen för de rödlistade arterna. Listan grupperar
arter i ett system med kategorier för olika grad av sällsynthet och
risk för utdöende: Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad
(EN), Sårbar (VU), Missgynnad (NT). Rödlistan tas fram av
Artdatabanken och revideras vart femte år. Den nu gällande
rödlistan kom ut våren 2015. Mer information:
www.artdatabanken.se
Exempel på tre rödlistade arter som finns i Ockelbo
kommun:
Lodjur - Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i
Skandinavien och ett av våra fyra stora
rovdjur. Fortgående minskning förekommer i kombination
med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att
arten hamnar i kategorin Sårbar (VU) enligt
rödlistningsbedömningen. Lodjuret rör sig gärna i täta
skogsområden. Lodjur är i dag relativt spridd över hela
Gävleb org och förekommer i Ockelbo kommun. Den
vanligaste födan för lodjur i länet är rådjur och annat
småvilt.
Storspov – Storspoven häckar på åkermark, ängsmark,
hedar och myrar. Storspoven har under det senaste
decenniet minskat med en tredjedel. Arten bedömdes
som VU (Sårbar) år 2010 enligt rödlistningsbedömningen.
Men minskningstakten har reducerats under senare år
och bedöms numera som NT (Nära hotad) enligt
rödlistningsbedömningen.
Spatelvitmossa – Spatelvitmossa är den enda vitmossan
som är rödlistad. Den växer i medelfattiga myrar.
Spatelvitmossa är en medelstor, ljusgrön eller blekt
gulgrön vitmossa. I exponerade lägen och sent på hösten
kan rosa fläckar uppträda. Antalet lokalområden i landet
skattas till 20. I Gävleborgs län finns mossan i en lokal
och den finns i Ockelbo kommun.

Lospår
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Signalarter är en typ av indikatorarter som är användbara
för att lokalisera och urskilja miljöer med höga
naturvärden. Signalarter har bl.a. använts av
Skogsstyrelsen som stöd och hjälpmedel vid
inventeringen av nyckelbiotoper. Mer information:
www.skogsstyrelsen.se
Ett exempel på en signalart inom Ockelbo kommun är:
Varglav - Varglaven är en signalart men även en
rödlistad art och växer på hård, gammal kärnved av tall.
Dess intensivt gula till gulgröna färg gör den lätt att känna
igen. I Ockelbo kommun finns varglaven dokumenterad
på fem myrar.
Varglav

Med nyckelarter avses arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, direkt eller indirekt.
Man kan dela upp dem i tre typer. Många nyckelarter kan då föras till mer än en typ.
Detta är en kategori av arter som är viktig att fånga upp i olika naturvårdssammanhang. Nyckelarter är ett
begrepp som sannolikt kommer att bli allt viktigare och det är troligt att det kommer att få större och större
betydelse för svensk naturvård i framtiden. www.artdatabanken.se
Exempel på nyckelarter inom Ockelbo kommun:
Bin - Vildbin (solitärbin och humlor) och honungsbin lever av nektar och pollen. Bina spelar en stor roll för
de blommande växternas pollinering och därmed för odlingslandskapet. Bina bär upp den biologiska
mångfalden samt producerar livsrum och mat för djur och människor. Sjukdomar, gifter och ett förändrat
landskap hotar våra bin. Tillståndet kan, förutom att det allvarligt utarmar den biologiska mångfalden, få
konsekvenser för den matproduktion som kräver insektsbesök för pollinering vid grödans blomning. Det är
viktigt att åtgärder utförs för att säkerställa binas livsvillkor.
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Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning
för att rädda arter som är på väg att försvinna. Arbetet hör ihop med miljömålen.
Inom Gävleborgs län finns ett 80-tal hotade arter som är aktuella för olika åtgärdsprogram. Mer information
finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/
Ett exempel på en hotad art som har ett åtgärdsprogram
och som finns i Ockelbo kommun är:
Flodkräfta - Utseendet på vårt största sötvattenlevande
kräftdjur är mycket välbekant och den kan bara förväxlas
med den till Europa införda signalkräftan. Arten hotas av
den svampsjukdom som den introducerade signalkräftan
sprider. Minskningstakten har ökat dramatiskt under 2000talet, främst beroende på utsättning av signalkräfta i södra
Norrland. Bedömningen av minskningens storlek grundar
sig på Fiskeriverkets data. Flodkräftan är rödlistad och
enligt rödlistningsbedömning CR (Akut hotad).

Provfiske av Flodkräfta.

Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga,
döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa arter. Listor över fridlysta väster och djur i Gävleborgs
län finns på Länsstyrelsens hemsida. Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/ och
www.naturvardsverket.se
Ett exempel på en fridlyst art inom Ockelbo kommun är:

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla - Flodpärlmusslans skal är avlångt, i regel
njurformat med en tydligt insvängd underkant. Unga exemplar
är ljusbruna, medan äldre exemplar är mörkbruna eller helt
svarta. Vattenkraftsutbyggnad, regleringar och föroreningar har
reducerat populationerna kraftigt i södra och mellersta Sverige
under de senaste 3 generationerna (100 år), motsvarande en
minskning om mer än 50% i hela landet. Den är helt försvunnen
från ca 1/3 av de vattendrag den fanns i under början av 1900talet. Reproduktion sker enbart i ca 1/3 av kvarvarande
vattendrag. Flodpärlmusslan är rödlistad och bedöms som EN
(starkt hotad).

27

28

1. Kroksjö öga, 2. Trollberget, 3. Sidbohällskogen, 4. Biotopskydd, Böle 1:7, 5. Biotopskydd, Nynäs 1:5,
6. Biotopskydd, Ulvsta 5:38, 5:39, 7. Biotopskydd, Grönviken 1:7, 8. Biotopskydd, Fallet 11:1,
9. Biotopskydd, Åbyggeby 2:11, 10. Biotopskydd, Lingbo 14:1, 11. Biotopskydd, Lingbo 4:8,
12. Biotopskydd, Åkrarna 1:16, 13. Biotopskydd, Långnäset, 14. Biotopskydd, Sunnanåsbo 1:12,
15. Biotopskydd, Brattdalbäcken, 16. Biotopskydd, Mo 20:1, 17. Biotopskydd, Mo 6:15,
18. Biotopskydd, Böle 1:11, 19. Ol-Larsbergen, 20. Ravinen på Ivantjärnsheden, 21. Rönnåsen,
22. Präståsen, 23. Romsen, 24. Packamas, 25. Öar i Fjärden.
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Skydd: Naturreservat
Area: 141 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Naturreservatet ligger norr
om sjöarna Kroksjön och Långsjön, ca 6 km NV om
Lingbo. Skogen utgörs främst av flerskiktad
barrblandskog på mycket blockrik, kuperad och
svårframkomlig mark. I områdets västra delar ingår
även yngre skogar. Området har i senare tid varit
relativt opåverkat av skogsbruk eftersom att
marken är storblockig och därmed svårtillgänglig på
många ställen. Vissa delar av området bär spår av
brand då det finns kolade gamla högstubbar.
Hänglavsförekomsten, särskilt av garnlav, är riklig i
hela området, vilket är ovanligt i denna del av länet.
Sammanlagt har 6 rödlistade arter hittats i området
och 16 andra arter med signalartsvärde.
Arter: Doftskinn, Ullticka, Gammelgranskål,
Garnlav och Violettgrå tagellav.

Spår av brand. Kroksjö öga.

Skydd: Naturreservat (ej vunnit laga kraft,
överklagat)
Area: 70,7 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Området ligger på södra
sidan av sjön Ekaren, mellan Ockelbo och Lingbo.
Större delen av området har klarat sig undan
sentida skogsbruk, och har därmed fått utvecklas
fritt under lång tid, vilket lett till god förekomst av
naturskogsstrukturer. I området finns allmänt till
rikligt med gamla senvuxna granar och granlågor. I
andra delar av området finns 200 åriga tallar och
rikligt med asp. Västra delen av reservatet är mer
påverkat genom vedtäkt, gallring och gamla
körvägar, men även denna del har stor potential att
utveckla fina naturvärden inom en relativt snar
framtid. Området har stor potential att bli ett
populärt utflyktsmål.
Arter: Rynkskinn, Tallticka, Ullticka.

Senvuxen granskog. Trollberget.
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Skydd: Kyrkoreservat
Area: ca 9 ha
Markägare: Kyrkan
Områdesbeskrivning: Detta område ligger cirka
en halv mil nordväst om Oslättfors. Området
domineras av en ca 4 hektar stor tallmosse.
Skogen domineras av tall med insprängda granar.
Den dominerande åldersklassen är ca 250 år.
Äldre grovbarkiga och knotiga tallöverståndare i
åldrar upp till 400 år förekommer rikligt. Den
grövsta tallen, med grov platt krona,
åldersbestämdes 1991 till 530 år. En annan tall var
567 år trots att den inte var grövre än 40 cm i
brösthöjd. Även granarna har nått en aktningsvärd
ålder i området. Två av dem åldersbestämdes till
340 respektive 346 år. Enstaka torrakor
förekommer liksom gamla stubbar. Den
huvudsakliga anledningen till att många träd i
Sidbohällskogen nått denna höga ålder torde vara
de speciella markförhållandena med torvbildning
och näringsbrist samt frånvaron av skogsbränder.

Torraka och låga. Sidbohällskogen

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,6 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3,5
km NV om Medskogssjön. Biotopskyddet
beslutades 2006-10-11. Området utgörs av en äldre
naturskogsartad skog. Området består av 200-300
årig tallskog på torr mark. Inslag av björk, enstaka
torrakor och gamla lågor. Inom området
förekommer enstaka brandstubbar, vilket tyder på
att området tidigare brunnit. I östra delen finns ett
klapperstensfält.

Blockig mark med äldre tallskog. Böle 1:7
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,9 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3,5
km väster om Jädraås. Biotopskyddet beslutades
2001-11-26. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Området domineras av
gammal granskog och med enstaka lövträd. Den
norra delen är en tallbacke med ca 200-årig
tallskog.
Arter: Tallticka, korallblylav, kötticka och varglav.

Naturskogsartad skog. Nynäs 1:5

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 3,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 2
km öster om Jädraås. Biotopskyddet beslutades
2001-02-19. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Beståndet är en ca 150-200
årig blandskog av tall och gran. Det finns lågor och
torrakor i olika nedbrytningsstadier.
Arter: Rosenticka och stjärntagging.

Låga i tidigt stadium. Ulvsta 5:38 och 5:39
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 4,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 2
km öster om Grönviken. Biotopskyddet beslutades
2003-11-17. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Skogen består av blandad
barr- och lövskog. Inom biotopen finns ett alkärr.
Arter: Tretåig hackspett

Biotopskyddsmarkering. Grönviken 1:7

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 7,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 5
km väster om Lingbo. Biotopskyddet beslutades
2000-04-14. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog och består av blandad barroch lövskog. Det finns lågor och torrakor i olika
nedbrytningsstadier. Området ligger i en brant och
nedanför rinner Gopån. Förekomsten av hänglavar
är riklig i området.

Högstubbe. Fallet 11:1
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 4,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3
km NV om Vallsbo. Biotopskyddet beslutades
2002-06-26. Området utgörs av äldre blandad barroch lövskog. Det dominerade trädslaget i biotopen
är gran. Det finns lågor och torrakor i olika
nedbrytningsstadier. Gnupbäcken rinner genom
biotopen.

Äldre granskog. Åbyggeby 2:11

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,8 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 4,3
km NO om Lingbo. Biotopskyddet beslutades 200309-26. Området utgörs av äldre naturskogsartad
skog. Det dominerande trädslaget i biotopen är tall.
Yngre granar håller på att etablera sig. I några av
tallarna finns brandljud vilket tyder på att biotopen
tidigare brunnit.

Tallskog med nyetablerade granar. Lingbo 14:1
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 1,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 4,5
km öster om Lingbo. Biotopskyddet beslutades
1995-10-20. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog och består av både barr- och
lövträd. Rikligt med lågor förekommer i vissa delar
av biotopen.

Björklåga. Lingbo 4:8

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 5,8 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca: 150 årig barrskog som
gränsar mot myr. Stort inslag av senvuxna träd.
Enstaka rötade granlågor. Inslag av äldre tallar.
Arter: Garnlav, Blåsippa, Gammelgranslav, Knärot.

Lågor i olika stadier. Åkrarna 1:16
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 3,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Vattendrag med slingrande
lopp. Hög och jämn luftfuktighet. Brandrefugium.
Djup bäckravin med slingrande bäck. Källpåverkat.
Stort inslag av grovt löv. Högbonitetsskog.
Arter: Ullticka, Tallticka, Kötticka.

Vattendrag i högbonitets skog. Långnäset.

Skydd: Biotopskyddsområde
Area:
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet består delvis
av äldre tallskog på blockig mark med tydliga
brandspår. Delvis gammal gransumpskog med
inslag av lövträd.
Arter: Lunglav

Högstubbe med tydliga brandspår. Sunnanåsbo 1:12 och 1:13
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15. BIOTOPSKYDD BRATTDALBÄCKEN
Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 6,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Djup bäckravin med
slingrande bäck. Hög luftfuktighet. Vattendrag med
slingrande lopp.

Slingrande bäck i ravin. Brattdalbäcken.

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 6,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Skogskälla i anslutning till
rikare-skog slingan. Belägen nära hedsjöbäcken.
Tvåskiktat björkbestånd med gran på tidigare
ängsmark. Olikåldrig gammal granskog med inslag
av tall, björk och asp. Rikligt med rötade lågor.
Enstaka högstubbar. Enstaka stående torra träd
med hackmärken. Enstaka grova granar och äldre
tallar. Avgränsas i öster mot järnväg. Längs bäcken
finns enstaka klibbal. Rikligt med rötade och
vindfällda barrlågor. Ett litet bestånd med
lavbehängda granar.
Arter: Ullticka

Klibbal. Mo 20:1
37

Skydd: Biotopskyddsområde
Area:
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca 120-årig granskog på
blåbärsmark med inslag av äldre tall. Asp
förekommer i hela objektet, enstaka grova.
Bitvis glesare och mer talldominerat. Riklig
förekomst av torrträd av såväl asp som gran och
tall. Lågor av olika åldrar rätt allmänt
förekommande-fynd av vedtrappmossa och ullticka.
Hålträd av asp. Objektet korsas av väg i öster och
gränsar mot blockmark i väster.
Arter: Garnlav, Nästlav, Tallticka, Vedtrappmossa,
Ullticka, Vågbandad barkbock, Bronshjon,
Kattfotslav, Knärot, Kötticka, Rävticka, Storaspticka, Asphättemossa, Vedticka, Kantvitmossa,
Asptagging.

Äldre tall. Mo 6:15

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 1,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Olikåldrig äldre tallskog på
mager mark. Brandspår. Enstaka högstubbar,
torrakor, torrträd, granlåga.
Arter: Ullticka

Stor torraka. Böle 1:11
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Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: Riksintresset 198 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Ol-Larsbergen är ett
välutvecklat åsnätsområde. De högsta kraftigare
kullarna når 212-213 meter över havet. Enstaka
ryggar inom Ol-Larsbergen når dock över 215
meter över havet.
Ol-Larsbergen är lättillgängligt och välbesökt. Den
säregna naturen gör området till ett högt skattat
utflyktsmål. På grund av de höga geologiska
värdena är Ol-Larsbergen av riksintresse för
naturvård.

Stig bland kullarna på Ol-larsbergen

Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: Hela riksintresset ca 1000 hektar inom
Ockelbo kommun
Markägare: Privata och Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: IvantjärnshedenJädraåsfältet är ett ishavsdelta i Järboåsens
sträckning i Jädraåns dalgång. Isälvsdeltat markerar
olika stadier i landhöjningsprocessen. Den stora
sidoravinen vid Tansbäcken finns i
Ivantjärnshedens centrala del. Ravinen är djup och
ca 600 m lång. I ravinen växer inga äldre träd,
däremot är det gott om gråal, glasbjörk och
brakved. Växtsamhällena i ravinens botten utgörs
huvudsakligen av kärr. Markfloran är artrik.
Dessutom finns flera rikindikerande, inom regionen
mindre vanliga mossor. Ivantjärnshedens vegetation
karaktäriseras till stor del av skarp tallhed med ris,
ljung, blåbär och lingon i fältskiktet.
Arter: blåsippa, gullpudra, hässlebrodd, häxört,
lundarv, ormbär, spindelblomster, storgröe,
strutbräken, trolldruva, vänderot, dvärglummer,
slåtterblomma, torta, knölsyska, knölklocka,
forsärla.
Brant ravin. Ivantjärnsheden
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: Nyckelbiotoperna ca 47 hektar
Markägare: Privata och Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: I Rönnåsens branta
sluttning mot öster och norr ligger serier med
klapperstensfält på nivåer mellan 160 och 200
meter över havet, upp till en nivå med högsta
kustlinjen. Andra delar av sluttningen intas av
hällmarker, stup och blockterräng. Skogen utgörs
till största delen av en gammal mager tallskog med
en del vresiga gammelfuror i de mest otillgängliga
branterna, kvarlämnade efter tidigare avverkningar.
Betydande delar intas av en mossrik grov granskog
på blockrik morän. Skogen är delvis olikåldrig med
inslag av äldre björk, asp och tall. Framsipprande
vatten har på sina ställen skapat källområden med
rikare vegetation och stort lövinslag t.ex. klibbal och
olvon.
Arter: ögonpyrola, tallört, tibast, korallrot,
skogsnycklar, spindelblomster, tvåblad, gul och röd
parasollmossa, olvon, klibbal ullticka, lunglav.

Klapperstensfält. Rönnåsen

Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 25 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Området utgörs av berget
Präståsens bördiga sydvästsluttning. Ca 160 årig
grov örtrik granskog med inslag av äldre lövträd.
Skogen var i äldre tid hårt tamdjursbetad från
Präståsens fäbod. När betet upphörde så slöt sig
skogen och fick sin idag blandning av gran, asp,
björk, rönn och sälg. Den bördiga marken gör att
träden växer fort och området har redan fått
naturskogs drag med torrträd och lågor. Floran är
örtrik som gynnats av den forna djurhållningen i
området.
Arter: Blåsippa, Vitsippa, Teveronika, Nattviol,
Tolta, Trolldruva, Hässlebrodd, Rönn, Sälg.

Vitsippor. Präståsen.
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 20 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Området är omväxlande
med högstammig fastmarksskog, bäckstråk och
sumpskog uppkommen på tidigare brukade
kulturmarker. Sumpskogen utgörs i första hand av
granskog, enstaka klibbtickrötade lågor
förekommer. Det finns klibbalsdominerade kärr, en
hel del högörter och ormbunkar växer i anslutning
till de två bäckar som ringlar igenom området. Norr
om sumpskogen växer reslig tall- och
barrblandskog, några tiotal mer än tvåhundraåriga
tallar har lämnats kvar på en kulle där flera av
dessa har invallade brandljud vid stambaserna.
Några kolbottnar och milvaktarens stuga går också
att hitta i området. Hela området hyser ett rikt
fågelliv med blandannat Bivråk.
Arter: Häxört, Gullpudra, Missne, Kärrfibbla,
Klibbticka, Bivråk.

Bäck. Romsen.

Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 20 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: På den nordostvända
sluttningen har det brunnit vid flera tillfällen. Branten
domineras av gran, men en del av de
brandföryngrade lövträden finns kvar. Här finner
man ett femtiotal mycket grova aspar, tillsammans
med sälg, rönn och vårtbjörk. Flera av asparna
fungerar som boträd för Spillkråka och Större
hackspett. Dessa fågelarter har en nyckelroll i
skogsekosystemet genom att de nästan alltid gör
nya bohål varje år. De gamla hålen övertas av
andra arter. Asparna utgör också växtplatser för
Lunglav.
Arter: Knärot, Lunglav, Ullticka, Rosenticka,
Spindelblomster.

Grov asp. Packamas
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 17 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: I sydöstra delen av
Ockelbo kommun ligger Fjärden i anslutning till
Testeboån. I Fjärden ligger det ett tiotal öar med
nyckelbiotoper. Bergvik skog AB genomförde 2015
en naturvårdsbränning på öarna. Bränningen
medför att hotade arter som är beroende av brand
får en chans att fortleva. Största delen av öarna är
torra och består av äldre tall där det finns några
som är 200-åriga. Delar av öarna är blöta och
innehåller mest Asp och Gran. Exempel på arter
som gynnas av brand kan vara; Raggbocken,
Mosippa, Brandnäva, Svedjenäva.
Arter: Ullticka.

Naturvårdsbränning
.

Naturvårdsbränning

Foto: Anna Femling/Stora Enso AB

Foto: Anna Femling/Stora Enso AB
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26. Botjärnsmuren, 27. Stormuren, 28. Paul-Andersmuren m.fl. och Kvisjötjärn, 29. Bönmuren,
30. Mattismuren, 31. Skålåsmuren, 32. Rimuren-Flano, Brännholmstjärnarna, 33. Yxalampi,
34. Vansattamuren, 35. Kolkilampmurarna, 36. Syvama, 37. Skältjärnsmuren, 38. Sjulsmuren,
39. Svarttjärnsmuren, 40. Halvvägsmurarna

Halvägsmurarna
43

Skydd: Inget
Area: 84 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Botjärnsmuren är ett orört
myrkomplex. Genom detta rinner två små bäckar
som avvattnar Botjärnsmuren via Botjärnen till
Gopån. Komplexet domineras av sluttande kärr och
glest skogbevuxna mossepartier. Vid Botjärnen
finns stora blöta kärrytor. Fågelfaunan är intressant
med bl.a. häckande grönbena, skogssnäppa,
gulärla och buskskvätta. Kontakten med öppet
vatten vid Gopån, Botjärnen och de avvattnande
bäckarna ger området ett allmänt skyddsvärde.
Den rika fågelfaunan stärker bevarandevärdet.
Arter: Buskskvätta, Ängspiplärka.

Småtallar på mosse. Botjärnsmuren

Skydd: Inget
Area: 170 ha
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Stormuren är en glest
skogbevuxen mosse. Den är tydligt strängad i sin
östra halva medan den västra karaktäriseras av
stora sammanhängande myrytor med ristuvor eller
höljesvegetation. Några små gölar finns i den
sydöstra delen. Uppdelningen i strängar och höljor
är mycket tydlig och strängarna är ofta höga.
Vegetationen domineras av ljung, kråkbär och
andra ris men även dvärgbjörk ingår. Tuvdun
dominerar höljeytorna men i blötare höljor ingår
även dystarr och kallgräs. Stormuren är en mäktig
mosse med väl skilda tuvor och höljor. Mossen har
en intressant och ovanlig hydrotopografi.

Glest skogbevuxen mosse. Stormuren
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Skydd: Riksintresse för Naturvård
Area: Paul-Andersmuren m.fl. 420 ha och
Kvisjötjärn 109 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Paul-Andersmuren är ett
varierat kärrkomplex med värdefulla våtmarker
utmed Bocksbäcken. TingsmurenBocksbäcksmuren utgör ett mosaikartat
myrkomplex som huvudsakligen består av kärr.
Skogsklädda mossepartier förekommer dock i
kanterna. Utmed Bocksbäcken som rinner rakt
genom komplexet förekommer kärr som påverkas
av bäckens översvämningar. Flarkkärr förekommer
på båda sidor om bäcken, men har störst
utbredning längs den nordvästra fliken. I PaulAndersmuren finns skyddsvärda blöta flarkkärr.
Kvisjötjärn bildar centrum i ett myrkomplex av
plana, skogbevuxna mossar (i söder) och starrkärr
av hög- eller lågstarrtyp. Kvisjötjärn avvattnas via
en bäck i myren till Kvisjön. Myrkomplexet är orört
och innefattar flera olika myrtyper.

Paul-Andersmuren

Skydd: Inget
Area: 174 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Bönmuren har smala
bågböjda strängar. På båda sidor om Kölsjöån finns
flikiga gungflykomplex. Ett mindre strängkärr ingår i
området. De plana kärren och gungflykomplexen vid
Styvjesjön och utmed Kölsjöån har påverkats eller
skapats av flottningsdammen Ekstaddammen. Med
en fast tröskel håller dammen vattenståndet
konstant i Kölsjöån till ca 1 km väster om
Styvjesjön. Fågellivet är tämligen rikt. Särskilt
intressanta är de blöta kärren i anslutning till ån. Där
påträffas bl.a. trana, grönbena, skogssnäppa,
drillsnäppa, storspov, enkelbeckasin, sävsparv och
gulärla. Bönmuren-Styvjesjön är ett rikt varierat
komplex av flera myrtyper. Det är lokalt påverkat av
dikning och präglat av fördämningen vid
Ekstaddammen. Särskilt intressanta för sitt fågelliv
är de vattenrika, strandnära kärren som är mer eller
mindre beroende av att dammen inte rivs ut.
Arter: Ängspiplärka, Sävsparv, Storspov

Våtmark runt Styvjesjön. Bönmuren
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Skydd: Inget
Area: 361 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Nordlig mosse och strand
vid rinnande vatten med högt värde.
Mossekomplexet består bl.a. en svagt välvd
excentrisk mosse och stora heltäckande risytor
eller strängar med hjortron, ljung och kråkbär. Den
norra delen av myren är dikad. Det finns sju tjärnar
inom myrkomplexet. Myren är en väldigt art- och
individrik fågelmyr.
Arter: Buskskvätta.

Tjärn vid Mattismuren.

Skydd: Inget
Area: 365 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Myrkomplexet innehåller
både kärr och mossar men domineras i norr av en
vackert differentierad ensidigt sluttande mosse.
Mossen är svagt välvd i kanterna men är i övrigt
nästan plan. Mossen är uppbyggt av tydligt avsatta
rissträngar (ljung, kråkbär och hjortron som
huvudkomponenter) och bredare mellanliggande
höljeytor. Väster om Tåralamp finns ett välutvecklat
strängkärr. Myrkomplexet är nästintill opåverkat och
hyser en individrik fågelfauna.
Arter: Sånglärka, Ängspiplärka, Smålom

Kärr vid Skålåsmuren.
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Skydd: Inget
Area: 78 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Området delas av
Svartnäsån. Söder om ån är myren glest
skogbevuxen och intas av mossvegetation med
risklädda tuvor. Bäcken från Mörtsjön omges av
starrdominerade kärr. Norr om ån är myren helt
öppen, bortsett från ett par skogsklädda
fastmarksholmar. Mossepartier och kärrstråk
förekommer. Den lilla tjärnen omges av ett större
sammanhängande kärr med en
mjukmattedominerad vegetation som tuvdun,
trådstarr,flaskstarr,sileshår och tranbär.. Lösbottnar
förekommer och mindre partier med strängflarkuppdelning kan antydas. I väster finns även
limnogena kärr. Myren är opåverad av dikning.
Den öppna myrytan i norr är anmärkningsvärt stor.
Området är dessutom tämligen varierat och helt
orört. Det rika fågellivet höjer bevarandevärdet.
Arter: Smålom, Videsparv.

Senvuxen tall med tjärn i bakgrunden. Rimuren-Flano

Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: 120 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Yxalampi är ett välutvecklat
flarkkärrkomplex med tydliga upphöjda strängar och
mellanliggande blöta lösbottnar Myren sluttar
markant åt öster och de övre flarkarna och
flarkgölarna är tydligt avsatta i terrasser. I nordost
finns stora lösbottnar nedanför terrassgölarna. Inom
komplexet förekommer plana, starkt sluttande kärr,
små mossepartier främst i kanterna, samt ett
högstarrkärr som påverkas av bäcken nordost om
Jänttjärn. Myren är grund, åtminstone i de övre
delarna, med uppstickande moränblock. Yxalampi
har av flera skäl stora bevarandevärden. Flarkkärr
med terrassgölar utgör en i sig skyddsvärd myrtyp
som här befinner sig anmärkningsvärt långt söderut.
Yxalampi kan vara en av landets sydostligaste
flarkkärr med terrassgölar. Genom förekomsten av
den i Gästrikland mycket sällsynta gluttsnäppan har
myren stort fågelskyddsvärde.
Arter: Sävsparv, Varglav
Torraka på Yxalampi.
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Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: 165 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Vansatta är ett stort
myrkomplex med företrädesvis öppna myrenheter.
Öster om Vansattatjärnen finna ett stort blött
flarkkärr med låga tydliga, ibland höga och tydligt
dämmande strängar och omfattande
flarklösbottnar. Flarkkomplexet övergår söderut i ett
kraftigt sluttande starrkärr. Här förekommer
rikkärrsvegetation och svagt rikindikerande
brunmossor i bottenskiktet. Vansatta är ett stort och
i det närmaste helt oskadat myrkomplex. Framför
allt de stora blöta flarkkärren och blandningen av
olika myrtypermed delvis skilda
utbredningsområden ger Vansatta stort
naturgeografiskt värde. Myren är också ett
värdefullt landskapselement. Särskilt tilltalande är
de öppna myrytorna som står i direkt kontakt med
Vansattatjärnen.
Arter: Varglav, Ängspiplärka, Buskskvätta.

Vansattamuren.

Skydd: Inget
Area: 184 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Kolkilampmurarna är en
blandmyr med både mosse- och kärrpartier. En
tydlig välvd halvcirkelformad excentrisk mosse i
myrens norra del har sin högsta punkt vid
Vickomposberget. De har höga, trädbevuxna
strängar och en göl. För övrigt intas myren av
sluttande kärr, till stor del utbildade som flarkkärr.
Myren påverkas i liten grad av ett par mindre diken i
de nordvästra och sydöstra kanterna.
Arter: Ängspiplärka, Buskskvätta, Spatelvitmossa.

Renlav. Kolkilampamurarna
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Skydd: Inget
Area: 120 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Syvama är ett myrkomplex
med många skiftande myttyper. I den sydöstra
delen finns en halvcirkelformad excentrisk mosse
med ett gölsystem bestående av ett tiotal
långsmala gölar och ytterligare några blöta höljor
med lösbottenvegetation. Karaktäristiskt är det täta
systemet av strängar och den kraftiga välvningen. I
anslutning till denna mosse finns en skogbevuxen
mosse och en liten men välutvecklad ensidigt
sluttande mosse. Komplexets största enskilda
myrtyp är dock flarkkärr. Vegetationen på myren är
varierande. Syvama har mycket stora naturvärden.
Myrkomplexet innefattar flera vitt skilda myrtyper,
däribland välutvecklade flarkkärr och en excentrisk
mosse av märklig beskaffenhet. Syvama är ett av
de mest spektakulära myrkomplexen bland många
skyddsvärda myrar i nordvästra Gästrikland.
Arter: Ängspiplärka, Buskskvätta, Varglav.

Torraka av björk. Syvama

Skydd: Riksintresse för naturvård, Natura 2000område, Myrskyddsplaneobjekt-reservatsobjekt
Area: 233 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Skältjärnsmuren är ett stort
myrkomplex med excentrisk mosse med ett
gölsystem, bestående av åtta gölar och stora
lösbottenhöljor. Norr om bäcken till Skältjärn består
myren nästan uteslutande av kärr bl.a. ett flarkkärr
med ett tätt system av låga men tydliga strängar
och mjukmatteflarkar. I den mot söder utskjutande
Flintskallemuren uppträder även plana mossar.
Myren vid Ljustjärn består av ett välutvecklat
flarkkärr och ett blött lösbottenkärr nordväst om
tjärnen. Skältjärnsmuren har en mycket intressant
blandning av olika myrtyper och myren har ett rikt
fågelliv. Sammantaget gör detta att myren hör till de
mest skyddsvärda i nordvästra Gästrikland.
Arter: Ängspiplärka, Sävsparv, Storspov,
Buskskvätta, Smålom, Björnbrodd.

Skältjärn vid Skältjärnsmuren.
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Skydd: Inget
Area: 106 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Sjulsmuren kan betecknas
som ett mossekomplex med en diffust strängad och
ensidigt sluttande mosse i söder samt plana
tallmossar och öppna höljeytor. I västra delen finns
tendens till flarkbildning. Myren är häckningslokal
för bl.a. storspov, grönbena, enkelbeckasin och
buskskvätta. Sjulsmuren berörs av ett par mindre
diken men har ett visst fågelskyddsvärde.
Arter: Storspov, Buskskvätta.

Öppen höljeyta. Sjulsmuren

Skydd: Inget
Area: 100 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: SvarttjärnsmurenHögmossen bildar ett mossekomplex med två
mossar, var och en med ett litet öppet strängat
mosseplan. I den södra högmossen finns tre gölar.
Ett blött kärr skiljer mossarna åt. Inom komplexet
finns också en plan skogbevuxen mosse (tallmosse)
samt översvämningspåverkade våtmarker utmed
Flaxån. Svarttjärnsmuren-Högmossen bildar ett
mycket intressant mossekomplex med avvikande
mossetyper. Skyddsvärdet stärks av att hela
komplexet inklusive lagg och kantzoner är odikat.
Svarttjärnsmurens södra spets ligger i Sandvikens
kommun.

Kärr vid Svarttjärnmuren.
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Skydd: Inget
Area: 80 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Myren är ett välutvecklat
kärrkomplex i vilket ingår två tjärnar och en liten
bäck i myrens västra kant. Kärrsamhällen och
lösbottenvegetation, strängar och flarkar
förekommer. En flik i den nordvästra delen av
myren har dikats och en liten tjärn har sänkts.
Längs den östra delen sidan löper en kraftledning.
Flarkkärren norr om Grästjärn är öppna med
spridda småtallar. Nivåskillnaden mellan strängar
och flarkar är tydlig. Halvvägsmurarna är troligen
Gästriklands största och tydligast differentierade
flarkkärrkomplex. Välutvecklade flarkkärr av denna
typ är vanliga först i nordvästra Hälsingland. Myren
är en av de mest skyddsvärda fågelmyrarna i
nordvästra Gästrikland.
Arter: Varglav.

Varglav på torraka. Halvvägsmurarna

Grönbena vid Halvvägsmurarna
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41. Testeboån, 42. Jädraån, 43. Björnbackån, 44. Kvisjöbäcken, 45. Gopån, 46. Rännsjöbäcken,
47. Kölsjöån, 48. Moån.
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41. TESTEBOÅN
Skydd: Inget (inom Ockelbo kommun)
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Testeboån har sina
källflöden i gränsområdet mellan Gästrikland och
Hälsingland och mynnar ut i havet i Gävlebukten.
Testeboån är ett av de större vattendragen i
Gävleborgs län. Ån rinner genom hela Ockelbo
kommun från nordväst till sydöst. Fallhöjden är
relativt stor och forsarna följer tätt på varandra med
lugnflytande partier där emellan. Mosaiken av skog
och vatten skapar en spännande natur och ger bra
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Flera
arter lever här på norra gränsen av sitt
utbredningsområde.
Arter: Flodpärlmussla, flodnejonöga, utter

Testeboån

42. JÄDRAÅN
Skydd: Största delen av Jädraån är av Riksintresse
för naturvården
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Vid Jädraån finns
välutbildade lösa avlagringar och erosionsformer.
Jädraån rinner fram över block- eller bergunderlag i
den delvis djupt nedskurna ravin.
Erosionsprocesserna är levande och nipbildning
förekommer på flera håll. Ån bildar på flera ställen
vackert utformade meanderbågar. Både
Korpströmmen och området vid Sågdammen är
sevärdheter av stort värde. Forsserien i Lundfors
med sin imponerande storlek och mäktighet är
mycket värdefull. Korpströmmen och Sågdammen
är sevärdheter av stort värde. Sträckorna är relativt
orörda och här finns fina strömmar och hällar i
anslutning till ån. Kraftverksdammar finns vid
Jädraås och vid Ivantjärn samt en regleringsdamm
vid Pallanite, 2 km uppströms Jädraås. I exempelvis
Mörtsjöbäcken och Tansbäcken som rinner ut i
Jädraån finns rikligt med flodpärlmusslor.
Arter: öring, harr, simpa, gädda, abborre, mört, löja,
lake, elritsa, ål, nejonöga, flodpärlmussla, forsärla,
utter och lokalt finns flodkräfta.
Jädraån
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Skydd: Inget
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Björnbackån är ett litet orört
vattendrag i skogslandskapet. Begränsade ingrepp
av flottledsrensning förekommer dock. Fin
reproduktionslokal för öring. Omväxlande lopp med
forsar, höljor och åförgreningar. Bottensubstratet
varierar från grova block till grus och sand.
Arter: Öring

Björnbackån

Skydd: Inget
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Kvisjöbäcken rinner från
Stor-Kvisjön och mynnar i Kölsjöån strax nedströms
Hedsjön. Nedströms sjön är bäcken flack och rinner
genom ett våtmarksområde. Även den nedre delen
rinner genom ganska fuktig terräng men bäckens
lopp bryts nu av med ett antal korta strömmar.
Bottensubstratet är mycket varierat med allt från
block till sand och finsediment. Bitvis är
vattenvegetationen riklig. Flodpärlmusslor finns från
och med myren vid sjön och hela vägen ned till
Kölsjöån. Bitvis är tätheterna ganska stora i den
endast knsppt meter breda bäcken. Kvisjöbäcken är
ett av högst tio bestånd med flodpärlmussla i
Gävleborgs län som kan klassas som livskraftigt.
Stor andel riktigt små musslor. På en lokal var drygt
10 % av musslorna
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Kvisjöbacken
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Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Gopån rinner genom två
sjöar på sin väg ned till Hamrångeån och
Bottenhavet. Den övre delen mellan Gopen och
Lingan rinner genom skog och kantas av en hel del
våtmarker. Ån har kvar sitt naturliga lopp med
värdefulla fors- och strömsträckor som är måttligt
flottledsrensade. Ån är också oreglerad.
Flodpärlmusslor finns endast på nedre halvan av
sträckan mellan Gopen och Lingan. Bitvis finns
ganska rikligt med musslor men inga små musslor
har påträffats. Den minsta musslan som
observerats är 80 mm lång.
Arter: Öring, Flodpärlmussla, Flodkräfta.

Gopån

Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Rännsjöbäcken avvattnar
Stor- och Liss-Rännsjön och mynnar till Testeboån
vid Ulvstatjärnen. Den övre delen nedströms
sjöarna är flack och omges av våtmarker. Den
nedre delen av vattendraget är mer strömmande
och rinner förbi ängar och bebyggelse. Bitvis
strömmar bäcken fram över fina grusbottnar som
ibland är bevuxna. På den nedre sträckan finns ett
antal mindre dammar och en liten fiskodling. En del
av Rännsjöbäcken kantas av motionsslingan vid
Ulvsta. Flodpärlmusslor finns i hela vattendraget
nedströms våtmarkerna. På vissa sträckor finns
även förhållandevis rikligt med riktigt små musslor.
Rännsjöbäcken är ett av högst tio bestånd med
flodpärlmussla i Gävleborgs län som kan klassas
som livskraftigt. Över 18 9% av musslorna på en
lokal var
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Rännsjöbäcken
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Skydd: Inget
Markägare: Bolag och Privata
Områdesbeskrivning: Kölsjöån rinner från Kölsjön
och sammanflödar med Bresilje-Testeboån i
Hammardammen i Åmot. Hälften av ån har svagt
strömmande till forsande strömförhållanden. Ån är
dock på en del ställen kraftigt påverkad av
flottledsrensning. Vattenvegetationen har en
normal fördelning av olika växttyper
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Kölsjöån

Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Moån har sin början i
Mosjön och mynnar i Bysjön. Vattendraget är
mellan 3-8 meter brett och en längd på drygt 2 mil
samt en fallhöjd av ca 110 meter. Orensade
sträckor och fina öringbiotoper finns i Moåns
mellersta del där fallhöjden är som störst och timret
ska ha flottats genom rännor.
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Moån
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49. Betesmark vid Gåsbäckens fäbod, 50. Betesmark vid Åkerby, 51. Betesmark vid Strömbacka,
52. Betesmark vid Bysjön, 53. Äng vid Flaxbodarna, 54. Äng vid Mångeln, 55. Äng vid Kolforsen,
56. Ängar vid Lingan
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Skydd: Inget
Area: 27 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Gåsbäcken är något så
unikt som en nyuppförd fäbod. Visserligen har
boningshuset och ladugården stått här sedan äldre
tiders fäboddrift, men de övriga byggnaderna är
hitflyttade. Fäboden var övergiven innan den togs
över för att ge mer bete åt kor och getter som har
sin hemgård i närheten. Fäboden är välhävdad
med artrika torra-friska låglandsgräsmarker.
Betesmarkerstyp av örtrikt fältskikt, blandskog,
luckor, fäbodbete.
Arter: Ögontröstarter, Ärenpris, Ängsvädd, Ängsfryle,
Blekfryle, Svartfryle, Skogsnäva, Skallrearter, Ormrot,
Prästkrage, Gulmåra, Brudborste, Bockrot.

Gåsbäckens fäbod.

Skydd: Inget
Area: 0,7 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: I Åkerby, 1 km väster om
Ockelbo tätort finns en vacker belägen björkhage.
Marktypen är näringsfattig och en rished med
blåbär-lingontyp dominerar fältskiktet. Mindre inslag
av fårsvingel-torräng förekommer också. Förutom
några äldre stora björkar finns ett yngre trädskikt av
gran, asp och rönn samt spridda en- och rosbuskar.
Hävden är god men på vissa delar täcks av
örnbräken som djuren ratar. Hagen hävdas idag av
nötkreatur.
Arter: Bockrot, Gulmåra, Ängsvädd, Stagg,
Ängsnejlika, Kattfot, Ormrot.

Betesmark vid Åkerby.
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Skydd: Inget
Area: 1,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca 9 km nordväst om
Ockelbo, finns en öppen hagmark vackert belägen
vid Testeboån. Hagen omges förutom av ån till
största delen av kultiverade betesmarker.
Vegetationen domineras av en friskäng av
rödventyp men såväl torrare partier som en
tuvtåtelfuktäng förekommer också. Enstaka björkar
och tallar finns spridda i hagen. Buskskiktet består
endast av några rosbuskar. Kulturhistoriska spår
saknas. Marken är välhävdad genom bete och har
lång kontinuitet som fodermark. Hagen har i vissa
delar en gödslepåverkan.
Arter: Bockrot, Fårsvingel, Gråfibbla, Hundstarr,
Liten blåklocka, Ormrot, Revfibbla, Smultron,
Vårbrodd, Ängsfryle/Blekfryle/Svartfryle, Ängsviol,
Ängsvädd, Ärenpris.

Betesmark vid Strömsbacka

Skydd: Inget
Area: ca: 22 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Nordöst om Bysjön ligger
en stor betesmark. Betesmarken ligger strandnära
och restaurering pågår av området. Mycket
röjningsarbete har utförts samt får och nötdjur har
betat några år. Enstaka lövträd finns i betesmarken.
Området har hög potential att utveckla höga
naturvärden i framtiden.

Betesmark vid Bysjön.
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Skydd: Inget
Area: 1,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Området har historiskt
använts som fäbod. Ängen består till största delen
av naturtypen fuktängar med blåtåtel och starr samt
en liten del av naturtypen slåtterängar i låglandet.
Vegetationen består främst av friska och torra
partier. Ängen är välhävdad.
Arter: Bockrot, Ormrot, Skallrearter, Stagg,
Ängsfryle/Blekfryle/Svartfryle, Ängsvädd.

Äng vid Flaxbodarna

Skydd: Inget
Area: totalt 1,9 ha
Markägare: Bergvik Skog Väst AB
Områdesbeskrivning: Området består av 7 ängar.
Området har historiskt använts som fäbod. Ängarna
består av naturtypen slåtterängar i låglandet.
Vegetationen är av frisk typ. Ängarna är välhävdade
och sköts av ideella krafter.
Arter: Blåsuga, Hirsstarr, Jungfru marie nycklar,
Ormrot, Skallrearter, Skogsnäva, Stagg, Ängsfryle,
Ängsvädd, Ärenpris, Blekstarr, Revfibbla,
Hundstarr, Pillerstarr,

Ängar vid Mångeln

60

Skydd: Inget
Area: 1,0 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ängen består av naturtypen
slåtterängar i låglandet. Ängens vegetation är frisk
och fuktig. Områdets historiska typmiljö är
by/ensamgård. Det finns några odlingsrösen.
Ängen är välhävdad.
Arter: Brudborste, Gökblomster, Hirsstarr, Ormrot,
Veketåg/knapptåg, Ängsfryle, Ängsvädd

Äng vid Kolforsen.

Skydd: Inget
Area: 4,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ängens naturtyp är
slåtterängar i låglandet. Vegetationen är frisk och
fuktig. Ängen är svagt hävdad.
Arter: Blekstarr, Brudborste, Hundstarr, Revfibbla,
Rödklint, Ängsfryle, Ängsvädd, Ärenpris, Åkerbär,
Älggräs, Skogsnäva, Åkervädd

Äng vid Lingan

61

62

Nr

Åtgärd

Ansvar

1.

Verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat utifrån
områdets höga naturvärden samt friluftslivets behov av
rekreationsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden

2.

Ta fram ett gis-skikt och upprätta en skötselplan över
kommunens mark, för att höja naturvärdena.

Samhällsbyggnadsnämnden

3.

Uppdatera natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Näsbacken-området, (även gärdesgården).

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

4.

Göra en natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Fornwij-området.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

5.

Skolskogarna vid skolorna sköts och underhålls.

6.

Byggande av vindskydd och underhåll av rastplats, eldstad,
iläggningsplats och brygga för båtar och kanoter i
Trollbergets naturreservat.

7.

Stora opåverkade områden i kommunen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Nr

Åtgärd

Ansvar

8.

Våtmarker av klass 1 ska behålla sina höga naturvärden och
därmed sin klassning (basår 2012)

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

9.

Utreda vilka våtmarker som kan vara aktuella för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD).

Samhällsbyggnadsnämnden

10.

Verka för att inga nya torvtäkter tillkommer inom kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

11.

Informera om natur- och upplevelsevärden vid våtmarker
längs Gästrikeleden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Kommunstyrelsen

12.

Fortsatt kalkning av våtmarker enligt länets
kalkningsprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Nr

Åtgärd

Ansvar

13.

Åtgärder inom vattendirektivets åtgärdsprogram ska
prioriteras.

Samhällsbyggnadsnämnden

14.

År 2017 ska samtliga enskilda avlopp med WC, som anlades
före år 2000, vara inventerade.

Samhällsbyggnadsnämnden

15.

År 2020 ska 50 % av de bristfälliga enskilda avloppen med
WC vara åtgärdade.

Samhällsbyggnadsnämnden

16.

Fiskeplanen ska kompletteras med inventeringar av sjöar*.

Samhällsbyggnadsnämnden

17.

Utföra åtgärder i Byströmmen, Kölsjöån, utifrån förstudien
med avseende på biotopförhållanden och fiskvandring*.

Samhällsbyggnadsnämnden

18.

Åtgärda vandringshinder i Moån och Tansbäcken*.

Samhällsbyggnadsnämnden

19.

Upprätta en förstudie för Gopån med åtgärdsförslag*.

Samhällsbyggnadsnämnden

20.

Utföra åtgärder i Vrångån, Fallåsbäcken, Döljebrobäcken,
Murån, Hedsjö-Panterängesbäcken utifrån Ockelbo kommuns
fiskeplan*.

Samhällsbyggnadsnämnden

21.

Upprätta kommunöverskridande samarbete med aktörer som
arbetar för återställande av Testeboån.

Samhällsbyggnadsnämnden

22.

Elfiske bör utföras i Rännsjöbäcken, fortsatt arbete med
lekbottnar för öring*.

Samhällsbyggnadsnämnden

23.

Delta i Gästriklands vattenråd.

Samhällsbyggnadsnämnden

24.

Fortsatt kalkning och biologisk återställning av försurade sjöar
och vattendrag enligt länets kalkningsprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden

25.

Fortsatt systematisk provtagning av kvicksilver i fisk.

Samhällsbyggnadsnämnden

* Förutsatt att statligt bidrag ges.
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Nr

Åtgärd

Ansvar

26.

Få igång slåtter på kommunal mark, för att öka andelen
slåttermark i kommunen.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

27.

Restaurera betesmark och utvidga bete på kommunens
marker.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

28.

Uppdatera natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Näsbacken-området, (även gärdesgården).

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

29.

Göra en natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Fornwij-området.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

30.

Kommunens inköp av närproducerade livsmedel ska öka, för
att utgöra minst 5 % av det totala inköpet av livsmedel.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Socialnämnden

31.

Andelen ekologiska råvaror ska uppgå till minst 35 %.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Socialnämnden

32.

Vid tecknande av avtal om jordbruksarrenden ska kommunen
ställa krav på ekologisk odling.

Kommunstyrelsen

33.

Kommunen bör sammanställa och tillgängliggöra det som
kommer fram i fäbodinventeringen.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Nr

Åtgärd

Ansvar

34.

Kommunen ska ansvara för skötsel och underhåll av Hälsans
stig och stigarna vid Näsbacken. Röjning av stigen krävs 1-2
gånger per år.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden

35.

Verka för att utveckla Gästrikeleden för bland annat cykling
och ridning.

36.

Uppdatera ”Glimtar från naturen i Ockelbo”.

Samhällsbyggnadsnämnden

37.

Inventera stigar i kommunen och sammanställa i en guide.

Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Kommunstyrelsen

38.

Restaurera stigen mellan Säljsågen och Trollberget*.

39.

Färdigställa leden mellan Ulvsta och Rönnåsen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden

40.

Rönnåsenprojekt: uppförande av utedass, utveckla
mullestigen, informationstavlor, broschyr, skyltar,
handikappanpassa stigen till klapperstensfält, 3 km
äventyrsstig, märka upp cykelleden och ta bort några stenar*.

Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

41.

Informera om naturområden och friluftsliv på hemsidan.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden

Utbildnings- och
kulturnämnden

* Förutsatt att statligt bidrag ges.
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FÖRSLAG

Nr

ÅTGÄRDER

Åtgärd

Ansvar

42.

Kommunens förskolor och skolor ska fortsätta att utveckla
utomhuspedagogik.

43.

Ta fram en plan för lärande om hållbar utveckling på samtliga
kommunala skolor och påbörja genomförandet av denna.

44.

Naturvårdsprogrammet läggs in som ett GIS-skikt och den
GIS-baserade naturdatabasen utvecklas och uppdateras.

45.

Naturvårdsprogrammet ska finnas tillgänglig för allmänheten
på hemsidan.

46.

Årsvis redovisa nyckeltal till Sveriges eko-kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden

47.

Inventera invasiva arter i kommunen och upprätta en
bekämpningsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden

48.

Verka för att i tillsyns/tillståndsärenden säkerställa öppna
sandytor i t.ex. grustäkter för att gynna växt- och djurarter
som är beroende av den miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden

49.

Kommunen ska samarbeta med andra myndigheter och
organisationer för att genomföra konkreta åtgärder för att
förbättra statusen för rödlistade arter.

Samhällsbyggnadsnämnden

50.

Fortsatt samarbete med Naturkraft Gästrikland

Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Utbildnings- och
kulturnämnden
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