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Bild 1 Översiktskarta med kommunens respektive länsstyrelsens reservatsutredningsområden, 
kommunens utredningsområde för nationalstadspark samt befintliga naturreservat. De fem gul-
streckade områdena föreslås prioriteras för kommunal reservatsbildning till år 2010. 
Observera att avgränsningarna för kommunens utredningsområden inte behöver sammanfalla med 
framtida reservatsgränser – avvägningar mot andra intressen görs i kommande översiktsplaner och 
fastställs slutligen vid reservatsbeslut. 
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Sammanfattning 
I Gävle kommuns lokala miljömål anges bl a att minst sex områden ska skyddas 
långsiktigt genom kommunal reservatsbildning till år 2010, varav minst ett om-
råde var för vart och ett av de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Hav i balans, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Levande sko-
gar. Delmålet Levande skogar är uppfyllt i och med kommunens bildande av 
Bladmyrans och Granskogens naturreservat 2006. 
 
Kommunal reservatsbildning syftar i första hand till att skydda tätortsnära natur 
som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Sådana områden är också 
viktiga för hela stadens grönstruktur och har en betydelsefull funktion som 
spridningskorridorer för växter och djur. En reservatsbildning bidrar till att män-
niskor blir medvetna om naturen som en resurs som t ex utflyktsmål och under-
visningslokal. Det kan i förlängningen leda till att bilden av Gävle som en grön 
och blå stad förstärks och att gävleborna rör sig mer ute i naturen och blir friska-
re! 
 
I denna strategi föreslås Sätraskogen, Tångberget, T-udden, Lillgården och Li-
mön att prioriteras för kommunal reservatsbildning. Dessa områden har valts 
med hjälp av en urvalsmodell där naturvärden, rekreativa värden, hot mot beva-
randevärden samt grad av miljömålsuppfyllelse har varit viktiga kriterier. 
 
Reservatsbildningskostnaden (innefattande kostnader för inmätning, kungörelse, 
gränsmarkering och informationsskylt) för de fem prioriterade områdena upp-
skattas till ca 620 000 kr. Eventuellt inköp av privatägd mark kan uppgå till en 
kostnad av omkring 3 miljoner kronor. Kostnaden för nya friluftsanordningar 
beräknas uppgå till ca 125 000 kr. Den årliga skötselkostnaden för nya frilufts-
livsanordningar beräknas öka med ca 35 000 kr per år. 
 
Uppskattning av kostnadsökningar för naturvårdsskötsel i de föreslagna reserva-
ten har inte gjorts i strategin. Kostnaden beror på ambitionsnivå, vilket avgörs i 
varje enskild reservatsutredning.  
 
Uppskattning av kostnaden för nedlagd arbetstid i samband med reservatsutred-
ningar har inte heller gjorts. Arbetet bedöms kunna utföras inom ramen för be-
fintliga kommunekologtjänster. 
 
Naturvärden och värden för rekreation och friluftsliv är svåra att sätta prislapp 
på, men det finns studier som visar att tätortsnära natur värderas mycket högt av 
människorna i staden. 

   

- 4 - 

 



  
  
 

De fem prioriterade områdena upptar en yta av totalt ca 830 ha, varav ca 700 
utgörs av produktiv skogsmark. Det totala avkastningsvärdet (se förklaring på 
sidan 15) för denna areal uppskattas till ca 45 miljoner kronor. 
 
I väntan på fastlagda reservatsbeslut föreslås inga skogsbruksåtgärder tillåtas i 
de föreslagna utredningsområdena. 
 
För att klara miljömålsuppfyllelsen behöver Tekniska kontoret ekonomiska re-
surser som kompensation för ökade kostnader för reservatsbildning och skötsel 
samt minskad avkastning från skogsbruket. I den mån ansvaret för skötsel i stäl-
let åläggs Kultur & Fritid, finns även där behov av utökade ekonomiska resurser. 
Kostnader för reservatsbildning, friluftsanordningar och skötsel under perioden 
2008-2010 uppskattas till drygt 800 000 kr. 
 
Ansvarsfördelningen mellan de olika kommunala förvaltningarna vad gäller 
skötsel och drift av de planerade reservaten är i dag otydlig och bör klarläggas 
innan genomförandet av strategin kan komma till stånd.  
 
I nedanstående tabell har 12 utredningsområden listats i fallande ordning efter 
hur angelägen kommunal reservatsbildning bedöms vara utifrån områdenas be-
varandevärden samt kända hot mot dessa värden (med undantag för Testeboån-
nedre och Mårdängsjön som föreslås skyddas av Länsstyrelsen). Utredningsom-
råde nr 13, Å-rummet – Gavleån, är inte med i tabellen eftersom möjligheten att 
Riksdagen/Regeringen bildar nationalstadspark av området utreds separat. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell med några jämförande faktorer. Områdena är 
sorterade efter hur angeläget reservatsskydd bedöms vara. 
 

Område 
Hot mot 
bevaran-
devärden 

Påverkan 
pågående 
markan-
vändning 

Natur-
värden 

Sociala 
värden 

Grön-
struktur-
värden 

Skötsel-
kostnads-
ökning 

Kommun- 
ägd mark, % 

 1. Sätra- 
     skogen Stort Stor Medel Stora Stora Stor 80 

 2. Tångberget Stort Medel Medel Medel Små Medel 100 
 3. Testeboån –  
     nedre* Medel Liten Stora Stora Stora Liten 50 

 4. T-udden Medel Medel Medel Stora Stora Stor 100 
 5. Lillgården Medel Medel Små Stora Stora Liten 100 
 6. Limön Litet Medel Stora Stora Medel Ingen 100 
 7. Mårdäng- 
     sjön* Litet Liten Stora Stora Små Liten 0 

 8. Holmsunds- 
     skogen Litet Liten Medel Stora Stora Liten 0 

9. Almkärret Litet Liten Medel Medel Små Liten 100 
10. Marskärs- 
      udden Inget Ingen Medel Stora Medel Ingen 100 

11. Långharens  
      udde Inget Ingen Medel Stora Medel Liten 100 

12. Soludden Inget Ingen Medel Stora Medel Liten 100 
* Testeboån  – nedre och Mårdängsjön föreslås skyddas av Länsstyrelsen 
Å-rummet – Gavleån (område nr 13) ingår inte i ovanstående tabell p g a öns-
kemål om Nationalstadspark 
 
Förklaring till kategorierna och graderingen i tabellen ovan 
Hot mot bevarandevärden– grad av hot mot bevarandevärden i området vid 
pågående markanvändning och kända planer på ändrad markanvändning; inget, 
litet, medel eller stort hot. 
Påverkan pågående markanvändning – i vilken grad pågående markanvänd-
ning påverkas vid inrättande av ett naturreservat; ingen, liten, medel eller stor 
påverkan. 
Naturvärden – i vilken grad området hyser naturvetenskapliga kvaliteter (väx-
ter, djur, geologiska värden m m) som inte finns för övrigt inom kommunen; 
små, medel eller stora värden. 
Sociala värden – i vilken grad området redan idag är, eller har förutsättningar 
att bli, ett betydelsefullt område för friluftsliv, rekreation och som besöksmål; 
små, medel eller stora värden. 
Grönstrukturvärden – hur stora värden området har för hela stadens grönstruk-
tur med avseende på funktion som grön kil in mot staden, bidrar till fördelningen 
av grönområden inom staden m m; små, medel eller stora värden. 
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Skötselkostnadsökning – hur mycket skötselkostnaderna antas öka om området 
blir naturreservat jämfört med dagens kostnader för området; ingen (0 kr/år), 
liten (<5000 kr/år, medel (5000-10 000 kr/år) eller stor (>10 000 kr/år) kost-
nadsökning. 
 
Se respektive områdesbeskrivning för mer detaljerad information. 
 

Syfte och mål med strategin 
Syftet med reservatsstrategin är att ta fram en urvalsmodell som visar vilka kva-
liteter ett område bör ha för att komma i fråga för kommunal reservatsbildning. 
Strategin ska också visa vilka specifika områden som bör bli kommunala natur-
reservat och en prioritering av i vilken ordning reservaten ska bildas. Målet är att 
alla är informerade om varför skydd införs, vilka områden som ska skyddas och 
i vilken ordning så att hänsyn till detta kan tas i den egna verksamhetsplanering-
en.  
 
Presenterade avgränsningar för kommunens utredningsområden behöver inte 
sammanfalla med framtida reservatsgränser – avvägningar mot andra intressen 
görs i kommande översiktsplaner och fastställs slutligen vid reservatsbeslut. 
 

Kommunal naturreservatsbildning 
I framtidens Gävle kan de gröna och oexploaterade områdena i stadens närhet 
förväntas få en ökad betydelse i takt med att befolkningen växer. De är en resurs 
i stadsplaneringen och bör därför bevaras långsiktigt. 
 
Gävle kommuns lokala miljömål antogs av Kommunfullmäktige i april 2005. I 
miljömålen anges bl a att minst sex områden ska skyddas långsiktigt genom 
kommunal reservatsbildning till år 2010, varav minst ett område var för vart och 
ett av de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Levande skogar.  
 
Fullmäktige beslutade i december 2006 att bilda Bladmyrans och Granskogens 
naturreservat som det första kommunala naturreservatet. För att uppnå miljömå-
let krävs således skydd av ytterligare fem områden till år 2010. En uttalad ambi-
tion från kommunens sida har hela tiden varit att i första hand arbeta med skydd 
av tätortsnära natur. 
 
Från statligt håll betonas att kommunernas naturvårdsinsatser bör stimuleras och 
stärkas. I Regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (se nedan under 
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rubriken Mål- och policydokument) konstateras att tätortsnära områden med 
attraktiv natur för friluftsliv bör avsättas som natur- eller kulturreservat, eftersom 
grönområden som ligger nära där människor bor har ett särskilt värde för fri-
luftsliv just därför att de kan nyttjas ofta och av många. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg ser positivt på kommunens arbete med de lokala mil-
jömålen och kommunal reservatsbildning. Länsstyrelsens eget arbete med reser-
vatsbildning på skogsmark utgår från den nationella strategin för formellt skydd 
av skog, som även finns formulerad på regional nivå. I strategin för formellt 
skydd av skog i Gävleborgs län finns tydligt angivet hur urvalet ska göras när 
områden väljs ut för reservatsbildning. För att ge största möjliga naturvårdsnytta 
ska det statliga reservatsskyddet koncentreras till skogliga s k värdetrakter. Med 
värdetrakt avses ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarande-
värden. I Gävle kommun förekommer dessa värdetrakter i Dalälvsområdet samt i 
ett par områden kring Hamrångefjärden och Axmar. Området kring Gävle tätort 
är således inte, med undantag för Gråberget, prioriterat för statligt skydd av 
skogsmark. Länsstyrelsen ser därför kommunal reservatsbildning som ett viktigt 
kompletterande skyddsinstrument i områden som staten inte kan prioritera.  
 

Urvalskriterier vid val av områden 
I arbetet med strategin har 13 värdefulla naturområden pekats ut som lämpliga 
utredningsområden för framtida kommunal reservatsbildning. Urvalet av områ-
den som gjorts bygger på ett antal faktorer: 

• Områdets sociala/rekreativa värden 
• Graden av miljömålsuppfyllelse vid skydd av området 
• Områdets grönstrukturvärden 
• Graden av hot mot områdets bevarandevärden 
• Områdets naturvärden 

 
Gemensamt för de utvalda områdena är att de har eller bedöms kunna få stor 
betydelse för rekreation och friluftsliv samt i många fall även hyser höga natur-
värden. Många av områdena är välkända och etablerade grönområden för gävle-
borna.  
 
Ett områdes grönstrukturvärde beskriver dess betydelse för stadens grönstruktur, 
dvs huruvida det utgör en viktig del av gröna kilar och gröna spridningskorrido-
rer in mot staden.  
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De mest påtagliga hoten mot bevarandevärdena utgörs av exploatering för bo-
stads- och industriändamål, men även produktionsinriktat skogsbruk kan i flera 
fall innebära en negativ påverkan. 
 
För att uppnå de lokala miljömålen har ambitionen varit att föreslå skydd av 
områden för vart och ett av de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Hav i balans, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Levande sko-
gar. 
 
Områdena är sedan länge uppmärksammade av kommunen och i flera fall även 
av Länsstyrelsen: 
 
Åtta av områdena omnämns i kommunens naturvårdsprogram där de pekas ut 
som prioriterade områden för framtida kommunal reservatsbildning. 
 
Nio av områdena utpekas som viktiga grönområden för naturvård och/eller fri-
luftsliv i ÖP 90. 
 
Fyra av områdena utpekas som intressanta för naturvården i den fördjupade 
översiktsplanen för Norrlandet (från år 1993) och tre av dessa föreslås i samma 
översiktsplan få skydd som naturvårdsområde enligt dåvarande naturvårdslagen 
(motsvarande dagens naturreservat enligt Miljöbalken). 
 
Åtta av områdena är utpekade i länsstyrelsens naturinventering Värdefull natur i 
Gävleborg från 1997. 
 
Två av områdena (Mårdängsjön och Testeboån-nedre) utgör riksintressen för 
naturvården. 
 
Testeboån-nedre samt delar av Limöns strandområde är Natura 2000-områden. 
 
Sex av områdena bedöms ha mycket stora värden utifrån ett grönstrukturper-
spektiv för Gävle stad. 
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Förslag på prioritering av områden 
Utifrån ovanstående kriterier föreslås följande fem områden att prioriteras vid 
kommunal reservatsbildning till år 2010 (miljömål som uppfylls vid reservats-
bildning anges inom parentes):  
 

• Sätraskogen (Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap) 
• Tångberget (Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och 

vattendrag) 
• T-udden (Hav i balans, Levande skogar) 
• Lillgården (Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag) 
• Limön (Hav i balans, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap) 

 

Ersättning från Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket kan betala ut bidrag för markförvärv och intrångsersättning till 
kommunen i samband med naturreservatsbildning. Bidrag kan utgå för köpeskil-
ling, intrångsersättning eller marknadsvärdeminskning. Bidraget uppgår normalt 
till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. 
 
De områden som avsätts för fri utveckling inom naturreservatet kan ge rätt till 
bidrag för markförvärv eller intrångsersättning. På grund av att det finns större 
arealer i vårt län som bedöms som skyddsvärda än vad som är avsatt som areal-
mål i Levande skogar måste Naturvårdsverket göra en hård prioritering. Områ-
den som har skogsbiologiska värdekärnor, dvs mycket höga naturvärden, kom-
mer att ges förtur vid bedömningen, vilket gör att det kan det bli svårt för kom-
munen att få bidrag för alla sina områden i dagsläget.  
 
Vid restaureringsåtgärder och återupptagen hävd av betesmarker finns det möj-
lighet för kommunen att söka olika former av EU-stöd som täcker en del av 
kostnaderna. 
 

Mål- och policydokument 
Nedan följer en sammanfattning av de styrdokument, policies och inriktningsmål 
som har relevans för kommunens arbete med naturvård, grönstruktur och fri-
luftsliv i allmänhet och reservatsbildning i synnerhet. 
 

Den nya naturvårdspolitiken 
Regeringens skrivelse (Prop. 2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik presen-
terar en delvis förnyad syn på naturvårdsarbetet, där bl a följande konstateras: 
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• Kommunernas naturvårdsinsatser bör stimuleras och stärkas. 
• Den tätortsnära naturens ställning i förhållande till annan mark- och vat-

tenanvändning bör stärkas. Att med stöd av miljöbalkens bestämmelser 
om områdesskydd reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk 
mångfald är lika angeläget som att reservera mark för infrastruktur, bo-
städer och arbetsplatser. 

• Att skapa goda förutsättningar för att nyttja naturen för friluftsliv och 
upplevelser är viktigt. Friluftsliv har stor betydelse för folkhälsan, bidrar 
till livskvalitet och ger en social dimension till naturvården. 

• Tätortsnära områden med attraktiv natur för friluftsliv bör avsättas som 
natur- eller kulturreservat eftersom grönområden som ligger nära där 
människor bor har ett särskilt värde för friluftsliv just därför att de kan 
nyttjas ofta och av många. 

• Naturvård kan bidra till regional utveckling och landsbygdsutveckling 
genom att värdefulla naturområden utnyttjas för småskaligt näringsliv 
inom t ex turism och på så sätt direkt eller indirekt bidra till sysselsätt-
ning. 

• Kommunernas översiktsplanering bör användas som ett verktyg när det 
gäller att redovisa hur naturvårdens och friluftslivets intressen i städer 
och tätorter avses bevaras och utvecklas. 

 
Gävle Vision 2010 
Gävle kommuns övergripande vision om framtiden hittas i Gävle Vision 2010 
och innebär en utveckling av det mänskliga Gävle, företagsstaden Gävle, ekolo-
giska Gävle och kunskapens Gävle. Framtidsvisionen för det ekologiska Gävle 
har formulerats i bl a följande punkter: 

• Havet i gävlebornas medvetande – Längs kusten finns attraktiva bostä-
der samt möjligheter till rekreation, kulturupplevelser och turism. 

• Den gröna vackra stadsmiljön är det första invånare och besökare möts 
av. 

• Gavleån är stadens pulsåder och området kring ån sjuder av liv. 
 
Vision 2010 ska vara ett inspirerande, vägledande och styrande dokument. Alla 
mål, planer, program, policies, projekt etc ska utformas i visionens anda och 
bidra till att nå idealbilden år 2010. 

 

Miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål med syfte att inom en 
generation nå en hållbar utveckling där de stora miljöproblemen är lösta. En 
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hållbar utveckling bygger på ekologiska hänsyn, men den innefattar också eko-
nomisk, social och kulturell utveckling. 
De nationella miljömålen har av länsstyrelserna brutits ner till regionala miljö-
mål. Vissa kommuner, däribland Gävle, har i sin tur brutit ner de regionala mil-
jömålen till lokala miljömål. 
Gävle kommuns lokala miljömål antogs av fullmäktige i april 2005. Flera av 
målen behandlar skydd av områden för naturvårds- och friluftslivsändamål. Där 
anges att minst sex områden ska skyddas långsiktigt till år 2010, varav minst ett 
område var för vart och ett av de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Hav i balans, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Levande sko-
gar. 
 

Naturvårdsprogram för Gävle 
Kommunfullmäktige fattade år 1998 beslut om att anta ett naturvårdsprogram 
för Gävle. Naturvårdsprogrammet är tänkt som ett kommunalt handlingsprogram 
som redovisar kommunens ambitioner i naturvårdsarbetet formulerade som in-
riktningsmål, mätbara mål och åtgärder. Nedan följer ett axplock av de inrikt-
ningsmål som kan vara till stöd vid arbetet med kommunal naturreservatsbild-
ning. I naturvårdsprogrammet listas ett antal områden som bör prioriteras vid 
kommunal naturreservatsbildning och dessa områden återkommer som utred-
ningsobjekt i det pågående utredningsarbetet med naturreservatsstrategin. 
 
Inriktningsmål för biologisk mångfald: 

• Hänsynstagande och vårdinsatser för såväl nationellt som lokalt hotade 
arter och miljöer är en viktig del i det kommunala arbetet. 

 
Inriktningsmål för kommunens skogsinnehav: 

• Kommunens markinnehav syftar i första hand till att säkra en god till-
gång till områden för Gävles framtida utveckling och för rekreation och 
friluftsliv. Vid konflikter mellan ekonomiskt skogsbruk och natur-
vård/friluftsliv får därför i allmänhet produktionsintresset stå tillbaka. 
Åtgärder för att tillgodose rekreationsintresset sker inte på bekostnad av 
hotade arter och naturtyper. 

 
Inriktningsmål för sjöar, vattendrag och kust: 

• Naturvårds- och friluftslivsaspekterna vid större sjöar, vattendrag och 
kust är viktiga och ägnas särskild omsorg i det kommunala arbetet. 

• Kusten, Gavleån, Testeboån och Nedre Dalälven är kommunens vikti-
gaste vattenområden för naturvård och friluftsliv.  

• Kring Inre och Yttre Fjärden samt längs Gavleån och Testeboån ökar 
allmänhetens tillgång och tillgänglighet till stränderna. 
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Inriktningsmål för stadens natur: 

• Gävles grönstruktur, och dess karaktär av grön stad vid vatten, värnas 
och utvecklas. 

 
Inriktningsmål för friluftsliv: 

• Det finns god tillgång till tätortsnära natur och rekreationsområden. 
• Det finns ett rikt utbud av attraktiva utflyktsmål som gör det möjligt för 

många människor att lära känna och uppskatta kommunens natur. 
• Det är lätt att hitta ut i naturen och lätt att hitta områden som passar oli-

ka behov av friluftsliv i naturen. 
 
Inriktningsmål för kommunala reservat och skötsel: 

• Det finns ett rikt utbud av skyddade naturområden i kommunen som er-
bjuder stimulerande naturupplevelser och visar på ett långsiktigt miljö-
ansvar. 

 
Inriktningsmål för information: 

• Allmänhetens behov av vägledning till naturen är tillgodosedda. 

 

Program för översiktsplan Gävle stad 
I programmet formuleras en vision för Gävle stad år 2025, där följande utdrag är 
hämtat: 

• Gävle är en grön och blå stad där årstiderna är tydliga och gävleborna 
har nära till parker, fritidsområden, natur och vatten. 

 
Inriktningsmål som stödjer visionen har formulerats, bl a: 

• Gävle har en karaktär av grön stad vid vatten. 
• Gävles stadsnära natur är uppskattad och biologiskt rik. 
• Allmänhetens tillgänglighet till stränder, parker och natur är god. 

 
För att målen ska uppfyllas redovisas åtgärder som krävs, bl a: 

• Att stora sammanhängande grönområden definieras och bevaras i sta-
dens närhet. 

• Att värdefulla tätortsnära mark- och vattenområden samt områden för 
biologisk mångfald definieras och skyddas långsiktigt. 

 

Skogspolicy 
En policy för skötseln av Gävle kommuns skogar har tagits fram. Enligt kom-
munens skogspolicy ska den egna skogsmarken tillgodose kommuninnevånarnas 
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behov av rekreation, friluftsliv, lek och undervisning samt vara markreserv för 
samhällsbyggnad. Kommunens skogsskötsel ska vara ett föredöme i att kombi-
nera natur-, kultur- och rekreationshänsyn och klara de miljöcertifieringskrav 
som Forest Stewardship Council (FSC) ställer. 
 
Ett övergripande mål är att kommunens skogsbruk trots angivna hänsynstagan-
den ska ge ett ekonomiskt överskott. 
 

Folkhälsoprogram Gävle 
Ett viktigt mål i kommunens folkhälsoprogram lyder:  

• År 2008 ska alla gävleborna vara aktiva, stimulerade och engagerade på 
sin fritid. 

 
Bland de insatser som föreslås för att nå målet kan nämnas: 

• Tillgång till närrekreationsområden för alla boende i Gävle kommun. 

 

Gävles grönstruktur 
Tekniska kontoret har i samarbete med Bygg & Miljö under åren 1998-2005 
genomfört en kartläggning av Gävles grönstruktur. Projektets syfte har bl a varit 
att skapa ett kunskaps- och planeringsunderlag, som ger handlingsberedskap för 
kommunal planering och därigenom underlättar framtida markanvändningsbe-
slut. Underlaget är inte politiskt antaget men tanken är att det i framtiden ska 
kunna vägas samman med andra intressen i kommunens översiktliga planering. 
 
Bland de inriktningsmål som formulerats i arbetet med Gävles grönstruktur (men 
som alltså inte antagits politiskt) kan nämnas: 

• Kärnområden för biologisk mångfald bevaras. 
• Vid stadens expansion bevaras och utvecklas gröna kilar in i alla stads-

delar. 
 

Konsekvenser vid bildande av kommunala natur-
reservat 

Pågående markanvändning – framtida resurs 
I de föreslagna reservaten Sätraskogen, Lillgården, Tångberget, Limön, T-udden, 
Almkärret och Å-rummet - Gavleån äger och förvaltar Gävle kommun en samlad 
areal av ca 800 ha skogsmark, eller knappt 15 % av kommunens totala produk-
tionsskog. Arealen ingår i Gävles kommuns aktuella plan för skogsskötsel. 
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Av den samlade arealen produktionsskog i de föreslagna reservaten är 101 ha 
redan undantaget från produktivt skogsbruk genom målklassning: 

• Naturvård orörd (NO) 
• Naturvård skötsel (NS) 

 
Ur ett ekonomiskt avkastningsperspektiv och med vedertagen analysmodell re-
presenterar skogen i ovannämnda föreslagna reservat ett avkastningsvärde av ca 
45 miljoner kr. Modellen bygger på att kostnader och intäkter faller ut vid olika 
tidpunkter under skogens utveckling och att avkastningen diskonteras till ett 
nuvärde. Modellen ger svar på avkastningsvärdet år 2007 om arealen avyttras till 
annan verksamhet. Beräkningen bör användas som en ekonomisk plattform för 
prioritering av de föreslagna områden där kommunen idag bedriver skogsbruk. 
 
Avkastningsvärdet per föreslaget naturreservat redovisas vid respektive områ-
desbeskrivning. 
 
Kommunens möjliga markanvändning kommer att begränsas genom bildandet 
av naturreservat, då förutsättningarna för byggprojekt och tillhörande infrastruk-
tur omges med olika restriktioner.  
 
Reservatsbildning kan även få konsekvenser för nuvarande skogsförvaltningsor-
ganisation och för den ekonomiska avkastningen med eventuellt minskade förut-
sättningar att utföra nödvändiga skogsvårdsåtgärder som följd. Mindre skogs-
bruksenheter ger högre drivningskostnader. 
 
I väntan på fastlagda reservatsbeslut föreslås inga skogsbruksåtgärder tillåtas i 
de föreslagna utredningsområdena. Omfattningen av framtida skogsskötsel i 
respektive område fastläggs i varje enskild reservatsutredning. 
 
Ansvarsfördelningen mellan de olika kommunala förvaltningarna vad gäller 
skötsel och drift av de planerade naturreservaten är i dag otydlig och bör klar-
läggas innan genomförandet av strategin kan komma till stånd.  
 

Folkhälsa, friluftsliv, rekreation 
Insikten om att grönska och natur har positiva effekter på människans hälsa har 
på senare tid ökat. Studier och forskning visar att vistelse i skog och natur bidrar 
till människans psykiska och fysiska välbefinnande. Vi måste erbjuda ett Gävle 
där det är attraktivt att arbeta, leva och bo för att människor ska söka sig hit. 
Möjligheterna till rekreation och en meningsfull fritid är mycket viktigt för 
många vid valet av bostadsort. Kommunens fritidsvaneundersökning visar att 
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utflykter och naturaktiviteter i form av strövande i skog och mark tillhör en av 
de populäraste fritidssysselsättningarna som gävleborna gärna skulle vilja syssla 
mer med. Bildandet av kommunala naturreservat i Gävle kommun leder till ett 
ökat antal områden där gävleborna kan vistas för rekreation och bedriva ett ak-
tivt friluftsliv. 
 
I regeringens skrivelse, En svensk strategi för hållbar utveckling (2003/04:129), 
poängterar man beroendeförhållandet mellan folkhälsa, ekonomisk tillväxt och 
sunda/säkra/hälsosamma miljöer. Dessa faktorer bedöms som avgörande för en 
hållbar utveckling. ”Att investera i människors hälsa – och därmed i den resurs 
vi alla utgör som individer – är avgörande för att bemästra de påfrestningar som 
den ökade ohälsan innebär för vårt samhälle” (2003/04:129, sid. 33). Den tät-
ortsnära naturen samlar dessa faktorer på ett bra sätt. En investering i den tät-
ortsnära naturen bör därför ses som en investering i folkhälsa, ekonomisk tillväxt 
och sunda/säkra/hälsosamma miljöer. Undersökningar visar att i tätbebyggda 
områden kan skogens rekreationsvärde överstiga virkesvärdet flera gånger om 
(Mattson L. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. SLU, 2003). 
 

Stadens grönstruktur 
När staden växer är det av största vikt att bevara natur- och grönområden på 
”rätt” ställen. Dels för att värna växt- och djurlivet och se till att det finns sprid-
ningskorridorer för dessa, dels för att ha kvar det luftrenande filter som grönskan 
utgör, men även bevara det estetiska upplevelsevärdet. Av mycket stor betydelse 
för människornas skull är tillgången till lättillgängliga grönområden för rekrea-
tion och friluftsliv. Genom att säkerställa en del av Gävles tätortsnära natur- och 
grönområden som naturreservat har man förvissat sig om att många viktiga vär-
den för stadens innevånare finns kvar i framtiden. 
 
Framför allt T-udden, Sätraskogen och Å-rummet utgör gröna kilar in mot sta-
den vilket är mycket viktigt för den övergripande grönstrukturen i staden. Holm-
sundsskogen utgör ett viktigt inslag i Bomhus då den ligger omringad av bostä-
der och används flitigt för daglig rekreation. Alla områden som gränsar till eller 
innehåller vatten är mycket viktiga eftersom gävleborna efterfrågar vattenkon-
takt i samband med rekreation. 
 

Växt- och djurliv 
Vid bildande av tätortsnära naturreservat ger man förutsättningar och möjlighet 
för många växter och djur att finnas kvar i stadens närhet. Detta är viktigt inte 
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bara för dessa arters och ekosystems egen skull, utan artrika områden har också 
höga upplevelsevärden och är betydelsefulla ur undervisningssynpunkt. 
 

Kommunens åtagande – kostnader för bildande och skötsel 
Uppdraget är att hitta en strategi för bildande av naturreservat och bedöma kost-
nader utan att framtida intentioner och skötselanvisningar är fullt ut preciserade. 
För att klara detta har en modell för schablonisering av kostnader för ingående 
parametrar tagits fram. Den bygger på att alla reservat behöver uppfylla vissa 
gemensamma grundförutsättningar vad gäller skyltning, nyanläggning av stigar, 
grillplatser m m med variation i antal och storlek beroende på områdets areal. 
Hänsyn har också tagits till i vilken grad dessa förutsättningar redan i dagsläget 
är uppfyllda i respektive område. 
 
Reservatsbildning kan innebära och förutsätta markbytesförfarande eller inköp 
av privatägd mark. Med den under 2006 genomförda fastighetsregleringen vid 
bildandet av Bladmyrans och Granskogens naturreservat följer en bra bild av 
kostnaden för inköp av produktiv skogsmark. 60 000 kr/ha är att betrakta som 
användbar kalkylsiffra. Det är dock inget krav att kommunen måste stå som 
markägare i ett kommunalt reservat. Privatägd mark kan förbli privatägd och 
kommunen kan då i stället erbjuda intrångsersättning till berörda markägare i de 
fall reservatsbildningen innebär inskränkningar i den pågående markanvänd-
ningen.  
 
Uppskattning av kostnader för reservatsbildning bygger på följande uppgifter: 
Kostnad för Lantmäteriets inmätning (schablonisering baserad på erfarenheter 
från senast inmätta reservat, Bladmyran och Granskogen): 17 kr/meter gräns 
Kungörelse i ortspress:   10 000 kr 
Röjning och märkning av reservatsgräns:  10 kr/meter gräns 
Infoskylt    2 500 kr 
 
Uppskattning av kostnader för anläggning av anordningar för friluftslivet bygger 
på följande uppgifter: 
Grillplats    2 000 kr 
Vindskydd     8 750 kr 
Bänkbord     1 500 kr 
Stigröjning 500 m/dag   2 500 kr/dag 
 
De uppskattade ökningarna av skötselkostnaderna i samband med reservatsbild-
ning innefattar underhåll av gränser, informationsskyltar, stigar och friluftslivs-
anordningar. 
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Ovanstående schablonisering av kostnader ger följande totala kostnadsuppskatt-
ning för de fem prioriterade områdena: 
Reservatsbildningskostnad:       620 000 kr 
Nya friluftsanordningar:       125 000 kr  
Ökning av skötselkostnad/år:        35 000 kr 
 
Motsvarande kostnadsuppskattning för samtliga 12 utredningsområden (Å-
rummet – Gavleån borträknat) ger: 
Reservatsbildningskostnad:    1 128 000 kr 
Nya friluftsanordningar       300 000 kr  
Ökning av skötselkostnad/år:        51 000 kr 
 
Ett visst virkesuttag med möjlighet till intäkter bör kunna tillåtas i flera av de 
föreslagna reservaten. Med tanke på den begränsade omfattningen är det dock 
högst osäkert om en sådan typ av småskaligt skogsbruk kan gå med vinst. Det 
övergripande målet enligt kommunens skogspolicy om att skogsbruket trots 
hänsynstaganden ska ge ett ekonomiskt överskott blir därför svårt att uppnå i de 
föreslagna naturreservaten, men kan fortfarande uppnås på majoriteten (ca 80 %) 
av den övriga skogsmark som kommunen äger. 
 
Ekonomiska resurser krävs för att kompensera berörda kommunala förvaltningar 
för ökade kostnader för reservatsbildning, skötsel och eventuella markköp samt 
minskade intäkter från skogsbruket. 
 

Områdesbeskrivningar 
I områdesbeskrivningarna försöker vi ge en bild av områdets status i dagsläget 
och vilka konsekvenser ett naturreservat skulle medföra. I faktatabellen presen-
teras bland annat en mycket grov uppskattning av kostnader som följer av reser-
vatsbildningen. I reservatsbildningskostnaden ingår baskraven för ett reservat 
vilka innefattar inmätning av Lantmäteriet, kungörelse av reservatsbeslutet i 
ortspress, röjning och märkning av reservatsgränsen samt informationsskylt. 
Ökningen av skötselkostnader bygger på en uppskattning av hur mycket dessa 
ökar i och med tillkommande skötsel och underhåll av gränser, skyltar och nya 
friluftslivsanordningar. Ingen uppskattning har gjorts av kostnader för natur-
vårdsskötsel eftersom den är helt beroende av vilken ambitionsnivå man väljer. 
Den frågan får avgöras vid kommande arbete med att ta fram skötselplaner till 
respektive område. Ingen uppskattning har heller gjorts av kostnaden för nedlagd 
arbetstid i samband med reservatsutredningar. Det arbetet bedöms kunna utföras 
inom ramen för befintliga kommunekologtjänster. 
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1. Sätraskogen 
 

Utredningsområde 7-kilometerspåret 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 230 

Markägare Gävle kommun/en privat 

Naturtyper 
Barrskog, lövskog, mindre våtmar-
ker, myr, igenväxande ängsmark, 
strömmande vatten.

Pågående markanvändning Skogsbruk/motionsspår 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 136 ha 
Undantaget för naturvård ca 18 ha 

Befintligt skydd av naturvärden  

ÖP 90 Viktigt friluftsområde

Naturvårdsprogram för Gävle Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning.

Miljömål Levande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap.

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 20 000 

Avkastningsvärde, kr 13 598 000 

Reservatsbildningskostnad, kr 175 000

Markförvärvskostnad, kr 0-3 miljoner

Nya friluftslivsanordningar, kr 30 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 10 000

Övrigt Del av grönkil in mot staden.
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Stort oexploaterat skogsområde mellan Sätra och Stigslund som till övervägande 
del (ca 175 ha) ägs av kommunen och som genom sin storlek utgör ett mycket 
viktigt ströv- och rekreationsområde för Gävleborna. Området innehåller mo-
tionsspår av olika standard. Längs spåren finns ett flertal vindskydd och grill-
platser. Ett stort antal föreningar, förskolor och skolor använder området för sin 
uteverksamhet. Vegetationen domineras av strövvänlig barrskog med inslag av 
äldre bestånd. Centralt i området ligger en större sammanhängande, men kraftigt 
igenväxande, ängsmark. Ängsmarken omges av lövrika kantzoner av framför allt 
asp och björk. Lövskogen och den äldre barrskogen utgör viktiga bidrag till den 
biologiska mångfalden i området.  
 
En reservatsutredning påbörjades år 2001 i kommunens regi. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området är mycket värdefullt för stadens övergripande grönstruktur genom att 
det ingår i en av Gävles gröna kilar från centrala staden och vidare ut mot sko-
garna i norr. Om de, i Översiktsplan för Staden, föreslagna nya bostadsområdena 
realiseras (berör ca 30 ha av Sätraskogen) får kvarvarande del av Sätraskogen 
ännu större betydelse som närrekreationsområde. Skyddsbehovet av området 
ökar också eftersom ett av bevarandevärdena, områdets storlek, går förlorat om 
området tillåts krympa ytterligare. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Området betraktas som mycket attraktivt för nya bostäder och verksamheter. 
 
Pågående exploatering förekommer i direkt anslutning till områdets södra del 
genom utveckling av ett nytt idrottsområde med tillhörande parkering och till-
fartsväg. Området har även varit föremål för en ridsportutredning, vilket visar på 
områdets attraktivitet för många olika konkurrerande intressen.  
 
Delar av området är utlagt som produktionsskog i kommunens skogsbruksplan, 
vilket står i konflikt med områdets natur- och rekreationsvärden. 
 
Otillräcklig skötsel av igenväxande ängsmark hotar att utarma delar av områdets 
biologiska och rekreativa värden. 
 
Skötselförslag 
Modifiering av nuvarande skogsbruk. Skogen i området bör tillåtas bli äldre än i 
den omgivande produktionsskogen. En strövvänlig kontinuitetsskog där endast 
mindre hyggen/luckor tillåts men utan slutavverkningar av hela bestånd efter-
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strävas. Viss skogsskötsel i form av gallring bör utföras så att de gamla träden 
hålls vitala. Även röjning på redan befintliga hyggen bör utföras, för att förbättra 
tillväxt och strövvänlighet. I de delar av området där konflikten med rekreation 
och friluftsliv är liten tillåts mängden stående och liggande död ved öka. Vissa 
utvalda delar lämnas för fri utveckling för att skapa ”trollskogar/urskogar” som 
kan användas i pedagogiska syften. Fortsatt stor hänsyn till befintliga spår och 
leder. 
 
Den centralt belägna igenväxande ängsmarken restaureras genom röjning, med 
efterföljande årlig beteshävd, lämpligen med får. Den mellersta delen av ängs-
marken är ganska sank och en dränering genom att t ex anlägga en naturdamm 
skulle därför kunna vara en bra lösning på sikt. En damm skulle dessutom utgöra 
ett tillskott till den biologiska mångfalden i området. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Kommunens markanvändning kommer att begränsas genom bildandet av natur-
reservat, då förutsättningarna för byggprojekt och tillhörande infrastruktur om-
ges med olika restriktioner.  
 
Eftersom delar av området är privatägt kan kommunal reservatsbildning komma 
att innebära ett omfattande markköpsförfarande alternativt utbetalning av in-
trångsersättning till berörd markägare. 
 
Stora inskränkningar i kommunens pågående skogsbruk. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Konsekvensen för berörd markägare kommer sannolikt att variera beroende på 
kommunalt anspråk. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med ytterligare ett vindskydd och en grillplats, lämpligen vid 
den centralt belägna ängsmarken. På sikt och i mån av resurser skulle en mindre 
stuga av typen Jannes fäbod i Hemlingby kunna uppföras. 3-5 tydliga entréer in 
till naturreservatet anläggs på strategiska platser. 
 

   

- 21 - 

 



  
  
 

2. Tångberget 
 

Utredningsområde Snedbild mot nordväst 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 55 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper Hällmarkstallskog, barrskog, rikkärr, 
alkärr, gräsmarker, skogssjöar 

Pågående markanvändning Skogsbruk 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 35 ha 
Undantaget för naturvård ca 10 ha 

Befintligt skydd av naturvärden  

Översiktsplaner 
Betydelsefullt för naturvården i ÖP 
90. Föreslås få skydd som natur-
reservat i FÖP Norrlandet från 1993.  

Naturvårdsprogram för Gävle  

Miljömål Levande skogar, Myllrande våtmar-
ker, Levande sjöar och vattendrag. 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 0 

Avkastningsvärde, kr 2 310 000 

Reservatsbildningskostnad, kr 85 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 35 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 9 000

Övrigt  
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Området rymmer en mängd olika naturtyper som hällmarkstallskog, blandskog 
med inslag av örtrika sänkor och rikkärr, övergivna inägor och två små sjöar. 
Områdets rika variation av biotoper gör att många arter med olika miljökrav 
ryms. Påverkan från kalkhaltigt grundvatten gör att de botaniska värdena är 
höga. Delar av området utgör nyckelbiotoper i kommunens skogsbruksplan. 
 
På den högsta bergknallen finns ett välutvecklat klapperstensfält, vilket utgör ett 
värdefullt geologiskt inslag i området. 
 
Kulturhistoriska spår i form av gravar, rösen och rester av en fornborg från järn-
åldern förekommer i området. Spår av forna inägor syns här och var i form av 
stenmurar, stengrunder till ängslador och diken. 
 
Området är lättillgängligt och synnerligen lämpat för friluftsliv och är beläget 
längst ut på Norrlandet som sedan länge varit ett populärt utflyktsmål för Gävle-
bor. Den variationsrika naturen med kulturhistoriska lämningar gör att området 
har pedagogiska egenskaper. I området kan olika strukturer studeras och därmed 
ge ökad förståelse för såväl ekologiska som geologiska processer samt kultur-
landskapets framväxt. 
 
Gävle kommun genomförde år 1999 en naturreservatsutredning i området. För-
slag till beslut och skötselplan finns framtaget, men har inte remissats eller för-
ankrats politiskt. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte avgörande betydelse för stadens grönstruktur, men utgör ett 
unikt utflyktsmål för gävlebor och andra besökare. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Efterfrågan på bostäder på Norrlandet är stor och nya områden för bostäder 
kommer att reserveras i det nyligen påbörjade arbetet med FÖP Norrlandet. Om-
rådet betraktas som mycket attraktivt för nya bostäder. 
 
Delar av området är utlagt som produktionsskog i kommunens skogsbruksplan, 
vilket står i konflikt med områdets natur- och rekreationsvärden. 
 
Skötselförslag 
Förslag till skötselplan från år 1999 utgör en bra grund vid skötselplaneringen: 
Nyckelbiotoper samt övrig hällmarkstallskog lämnas för fri utveckling. Visst 
skogsbruk som blädning och gallring, dock ej slutavverkning kan tillåtas i övrig 
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skogsmark. Varierad åldersfördelning och trädslagsblandning tillgodoses. Död 
ved lämnas. Klibbalkärren lämnas för fri utveckling. Eventuellt röjs nyetablerad 
gran på sikt. Varsam röjning av rikkärret. Gräsmarkerna hålls öppna genom att 
slås vart tredje år och brynen ses över vart tionde år så att lövträd och buskar 
gynnas. Odlingsrösen, murar och ängsladegrunder hålls öppna och röjs från sly, 
undantaget de odlingslandskapsstrukturer som redan ligger på beskogad mark. 
Sjöarna med strandzon lämnas för fri utveckling. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
I Utvecklingsprogram Norrlandet – boende anvisas flertalet intressanta exploate-
ringsområden för boende. Motiv för exploatering i utvecklingsprogrammet är bl 
a goda kommunikationer och möjlighet till vattenkontakt. Konsekvensen av 
naturreservatsbildning kan bli att etablering av attraktivt boende försvåras. 
 
Vissa inskränkningar i pågående skogsbruk. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
I området finns ingen övrig markägare. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Nedanstående åtgärder härrör från kommunens förslag till skötselplan från 1999:  
Området utvecklas med vindskydd, grillplats och bänkbord på två ställen. Nyan-
läggning av stig så att redan befintliga stigar sammanbinds. Delar av denna 
sträcka utrustas med spång.  
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3. Testeboån – nedre 
 

Utredningsområde Testeboån vid Forsby 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 100  

Markägare Gävle kommun, och många privata

Naturtyper Strömmande vatten, svämlövskog, 
lövsumpskog, näringsrik granskog 

Pågående markanvändning Övrig markanvändning

Kommunens skogsbruksplan Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan. 

Befintligt skydd av naturvärden 

Natura 2000-område, riksintresse för 
naturvården, generellt strandskydd 
200 m utom i de detaljplanelagda 
delar där strandskyddet upphävts

ÖP 90 Betydelsefullt område för naturvård 
och friluftsliv

Naturvårdsprogram för Gävle 

Framtagande av en bevarande- och 
utvecklingsplan för området anges 
som en prioriterad åtgärd (har redan 
tagits fram men ej antagits politiskt).

Miljömål Levande sjöar och vattendrag

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 0 

Avkastningsvärde, kr  0  

Reservatsbildningskostnad, kr 112 000

Markförvärvskostnad, kr 0-1miljon

Nya friluftslivsanordningar, kr 15 000 + broar

Ökning av skötselkostnad, kr/år 4 000

Övrigt Viktigt grönstråk och spridningskor-
ridor in mot staden.
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Testeboån och dess omgivningar hör till de värdefullaste naturvårdsobjekten 
inom Gävle kommun och är klassat som riksintresse för naturvården på grund av 
sin relativt orörda natur. Området har stora botaniska och zoologiska värden och 
bortsett från Dalälven går det inte att finna någon motsvarighet bland vattendra-
gen i länet. Floran och faunan är mycket rik och flera arter lever här vid norra 
gränsen av sitt utbredningsområde. Ån är lek- och uppväxtområde för lax och 
havsöring och hyser flodpärlmussla. Strandskogarna hyser betydande inslag av 
ädla lövträd.  
 
I Strömsbro har ån skurit sig genom det för övrigt mäktiga moränlagret och rin-
ner på en sträcka av ett par hundra meter över den vackert röda Strömsbrograni-
ten. 
 
Länsstyrelsen förespråkar att nedre Testeboån skyddas som naturreservat. Detta 
skulle innebära att de två nuvarande naturreservaten (och Natura 2000-
områdena) Testeboån och Testeboåns delta knyts ihop till ett stort sammanhäng-
ande område som är skyddat, vilket vore mycket värdefullt för spridningen av 
arter mellan naturreservaten. Med tanke på områdets Natura 2000-status, att de 
två befintliga reservaten vid Testeboån är statliga och att en reservatsbildning av 
området är en resurskrävande process med många markägare involverade, fram-
står Testeboån nedre som mer lämpligt för statlig snarare än kommunal naturre-
servatsbildning. 
 
Det tätortsnära läget och de goda möjligheterna till vattenkontakt gör att området 
även har stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Området utnyttjas flitigt av 
gävleborna som strövområde och olika typer av fritidsaktiviteter som bad, fiske 
och utflykter. Strömsbro skola använder en del av Testeboåns strandområden i 
sin uteverksamhet. 
 
Kulturhistoriska värden förekommer också i form av lämningar som vittnar om 
tidigare industriverksamhet, bl a lager- och industribyggnader från 1700-talets 
bränneriverksamhet och 1800-talets textilindustri Strömsbro. Kvarnbyggnaden i 
Strömsbro, stenkistor och rester av flottningsrännor m m vittnar om vattenkraf-
tens historiska betydelse. Fornlämningar i form av rösen, stensättningar och 
förhistoriska gravar förekommer också i området. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur
Testeboån fungerar som ett viktigt grönt rörelsestråk för Gävleborna och fyller 
också en viktig ekologisk funktion som spridningskorridor för många växt- och 
djurarter, både på land och i vatten. 
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Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen
Vattenkraftsreglering och vandringshinder för fisk (Strömsbro kraftstation), 
exploatering av strandområden, för högt fisketryck på framför allt lax och öring, 
utsläpp av föroreningar från punktkällor och diffusa källor, tippning av snömas-
sor och trädgårdsavfall, muddring, avverkning av strandnära skog, produktions-
inriktat skogsbruk, granetablering i lövdominerade strandskogar, läckage av 
bekämpningsmedel och gödning från närliggande jordbruk. 
 
Skötselförslag 
I naturtyperna lövsumpskogar och svämlövskogar (totalt ca 6 ha) bör invandran-
de gran hållas efter. Viss slyröjning för att friställa grova ekar och tallar (i vissa 
fall även ringbarkning av ung asp). Ihopsamling av trädgårdsavfall på ett flertal 
platser. I övrigt inga stora ändringar i skogsbruket så länge en trädridå sparas 
inom en trädlängd från vattenlinjen. Slutavverkningar av hela bestånd bör dock 
undvikas. Eventuell slagning av ett antal öppna ytor (ca 5 mindre ytor) samt 
bortforsling av det slagna materialet. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Kommunen äger endast delar av marken i området. Skall det bildas kommunalt 
naturreservat kan detta komma att innebära ett omfattande markinköpsförfarande 
alternativt utbetalning av intrångsersättning till berörda markägare. Statlig reser-
vatsbildning är dock att föredra, vilket för kommunens del kan innebära möjlig-
het till intrångsersättning eller avyttring av mark. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Privata markägare/arrendatorer utmed ån kommer sannolikt kunna bedriva pågå-
ende verksamhet utan stora inskränkningar, så länge skyddszoner mot ån tillska-
pas vid jordbruks- och skogsbruksverksamhet. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Enligt Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Testeboån (som togs fram 
av Bygg & Miljö år 2000) föreslås ett tiotal bänkar i området samt ett antal 
mindre träbroar och övergångar. 
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4. T-udden 
 

Utredningsområde Utsikt från T-udden mot sydöst 

 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 45  

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper 
Lundartad lövskog (delvis ursprung i 
gammal trädgård), strandvassar, 
lövrik barrskog, åkerholmar 

Pågående markanvändning Naturmark, åkermark, våtmark 

Kommunens skogsbruksplan 
Produktionsskog ca 3 ha 
Undantaget naturvård ca 15 ha 

Befintligt skydd av naturvärden 
Delvis inom strandskyddszon, en 
liten del mark som ej får bebyggas 
enligt gällande detaljplan 

ÖP 90 Viktigt friluftsområde  

Naturvårdsprogram för Gävle 
Prioriterat för framtida kommunal 
reservatsbildning 

Miljömål Hav i balans, Levande skogar 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år Ca 2 000 

Avkastningsvärde, kr 653 000  

Reservatsbildningskostnad, kr 74 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 40 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 10 000

Övrigt 
Del av grönkil in mot staden. Ret-
tigska villan med tillhörande trädgård 
fanns i området fram till 1960-talet 
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Lundartat park- och skogsområde med hög grad av avskildhet, trots den goda 
tillgängligheten. Skogen och stranden är viktiga rekreationsområden för både 
närboende och besökare. Artrikedomen är påfallande med ett anmärkningsvärt 
stort antal mycket ovanliga fåglar och växter. Tidigare fanns här en villa med 
tillhörande trädgård som ägdes av tobaksfamiljen Rettig. Trädgården har med 
åren förvildats och är på väg att övergå i lövurskog. Idag finns en brokig bland-
ning av lövträd och en örtrik, lundartad undervegetation. 
 
Det mest centrala, lättillgängliga, oexploaterade område med naturkänsla och 
möjlighet till utblickar över Inre Fjärden som finns i Gävle. 
 
Ett reservat skulle innebära att närboende och besökare skulle få större respekt 
och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Som en del av en grön kil mellan naturreservatet Hemlingby i söder och havet i 
norr är området mycket värdefullt för stadens övergripande grönstruktur. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Delar av området är utlagt som produktionsskog i kommunens skogsbruksplan, 
vilket står i konflikt med områdets natur- och rekreationsvärden. 
 
Skötselförslag 
Eventuellt röjs gran bort med jämna mellanrum för att gynna lövskogen. Stigar 
hålls öppna. Åkermarken får fortsätta att brukas som idag. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Våtmarken norr om fastigheten Brynäs 34:1 används av Gävle Vatten för slutre-
ning av rejektvatten från reningsverket och åkermarken i sydväst är utarrende-
rad. Gävle Vatten anser att en reservatsbildning kan försvåra eventuell expan-
sion. Vissa inskränkningar i pågående skogsbruk. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Stor del av utpekat område utgörs av produktiv åkermark utarrenderad till en-
skild jordbrukare. Eventuella konsekvenser är beroende av kommande skötsel-
plan. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med entréskylt och vindskydd, grillplats och bänkbord på tre 
ställen. 
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5. Lillgården 
 

Utredningsområde Skogsväg i östra delen av området 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 400 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper 
Barrskog, lövskog, mindre våtmar-
ker, igenväxande ängsmark, skogs-
sjö

Pågående markanvändning Skogsbruk, bostads- och 
lägenhetsarrenden. 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 380ha 
Undantaget för naturvård ca 11 ha 

Befintligt skydd av naturvärden  

Översiktsplaner 

Betydelsefullt för friluftslivet i ÖP 90. 
Delvis utpekat som tätortsnära fri-
luftsområde i FÖP för Avan-
Fredriksskans.

Naturvårdsprogram för Gävle Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning

Miljömål Levande skogar, Levande sjöar och 
vattendrag

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 0 

Avkastningsvärde, kr 24 137 000 

Reservatsbildningskostnad, kr 174 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 20 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 5 000

Övrigt Del av grönkil in mot staden.

 

   

- 30 - 

 



  
  
 

Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Stort skogsområde på Norrlandet som genom sin storlek och sina välutvecklade 
motionsspår och vandringsleder utgör ett mycket viktigt ströv- och rekreations-
område för Gävleborna. Skogsområdet sträcker sig från golfbanorna vid Avan i 
söder ända upp till Igeltjärnen i norr och från Björkevägen i väster till Hocksjö-
mossen i öster. Området består av ordinär barrskog i skiftande ålder med inslag 
av mindre våtmarker och lövkogspartier. Kommunen bedriver skogsbruk med 
viss rekreationsanpassning i området.  
 
Igeltjärnen är en igenväxt skogssjö där den gamla sjöytan till stor del är bevuxen 
med vass. Sjön omges av lövrika kantzoner och stränderna består av gungflyn 
som med sina våtmarksväxter utgör ett omväxlande inslag i den annars så domi-
nerande barrskogen. 
 
Kulturhistoriska spår i form av rester av gamla bosättningar och tidigare upp-
brutna, numera igenväxande ängs- och odlingsmarker förekommer här och var i 
området. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området är mycket värdefullt för stadens övergripande grönstruktur genom att 
det ingår i en av Gävles gröna kilar från Inre fjärden, via Avan, och vidare ut 
mot skogarna på Norrlandet. Nya bostäder i Lindbacka och Gävle Hamns expan-
sion av sitt verksamhetsområde norrut har gjort att den gröna kilen kraftigt be-
skurits. Därför är det mycket angeläget att de rester som återstår bevaras långsik-
tigt. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
För närvarande finns inga exploateringsplaner i området. Pågående exploatering 
förekommer dock i direkt anslutning till områdets södra del (bostäder i Lind-
backa och Gävle hamns planerade expansion av sin verksamhet norrut). Produk-
tionsinriktat skogsbruk står i viss konflikt med områdets natur- och rekreations-
värden. Otillräcklig skötsel av igenväxande inägomark och skogsjö (Igeltjärnen). 
 
Skötselförslag 
Modifiering av nuvarande skogsbruk. Skogen i området bör tillåtas bli äldre än i 
den omgivande produktionsskogen. En kontinuitetsskog där endast mindre hyg-
gen/luckor tillåts men utan slutavverkningar av hela bestånd eftersträvas. Viss 
skogsskötsel i form av gallring bör utföras så att de gamla träden hålls vitala. 
Även röjning på redan befintliga hyggen bör utföras, för att förbättra tillväxt och 
strövvänlighet. I de delar av området där konflikten med rekreation och frilufts-
liv är liten tillåts mängden stående och liggande död ved öka. Fortsatt stor hän-
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syn till befintliga spår och leder. Röjning av ett fåtal utvalda igenväxande inägor, 
med efterföljande årlig hävd (bete eller slåtter). Eventuell restaurering av den 
igenväxande Igeltjärnen. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Kommunens markanvändning kommer att begränsas genom bildandet av natur-
reservat, då förutsättningarna för byggprojekt och tillhörande infrastruktur om-
ges med olika restriktioner. 
 
Vissa inskränkningar i kommunens pågående skogsbruk.  
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Utredningsområdets gränser har ändrats efter samråd med privata markägare. 
Inom det nya utredningsområdet finns inga privata markägare. Gävle Skidkam-
rater är en viktig aktör i området och kommer att ingå som samrådspart vid 
kommande reservatsutredning. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med två entréer, ett vindskydd vid exempelvis Igeltjärn och 
att stigsystemet systematiseras. 
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6. Limön 
 

Utredningsområde Snedbild mot norr 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 100 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper Torräng, strandäng, lövrik strand-
skog, barrskog, sumpskog 

Pågående markanvändning Skogsbruk/Naturpark 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 86 ha 
Undantaget naturvård ca 10 ha 

Befintligt skydd av naturvärden 

Riksintresse för naturvård, större 
delen inom strandskyddszon, delvis 
Natura 2000, delvis Naturpark i gäl-
lande detaljplan 

ÖP 90 Betydelsefullt område för naturvård 
och friluftsliv 

Naturvårdsprogram för Gävle Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning 

Miljömål Levande skogar, Hav i balans, Ett 
rikt odlingslandskap 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 50 000 

Avkastningsvärde, kr 4 572 000 

Reservatsbildningskostnad, kr 112 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 0

Ökning av skötselkostnad, kr/år 0

Övrigt  

 

   

- 33 - 

 



  
  
 

Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Geologiskt, botaniskt och kulturhistoriskt intressant ö i Gävlebukten. Den geolo-
giska uppbyggnaden har få motsvarigheter i landet utanför Gävlebukten. Ön 
byggs helt upp av morän som huvudsakligen består av Gävlesandsten och ordo-
vicisk kalksten. Den höga kalkhalten, det gamla fiskarjordbruket och ett gynn-
samt klimat är troligen de viktigaste orsakerna till öns ovanligt rika flora. Flera 
växter påträffas här på sina nordligaste växtplatser i landet och gör detta till en 
av länets intressantaste växtlokaler. Särskilt intressant flora hyser de maritima 
örtbackarna. De största örtbackarna och den rikaste ängsfloran finns kring ham-
nen. Strandängar, lövbårder, småkärr och klapperstensfält är andra exempel på 
skyddsvärda biotoper. 
 
Ett reservat skulle innebära att fritidsboende och besökare skulle få större re-
spekt och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte avgörande betydelse för stadens grönstruktur, men utgör ett 
unikt utflyktsmål för gävlebor och besökare. Så länge Limöbåten går finns möj-
lighet för dem som inte har båt själva att få uppleva Gävle som den kuststad det 
är. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Otillåten exploatering av strandområden utgör ett visst hot mot områdets natur- 
och rekreationsvärden. 
 
Skötselförslag 
Örtbackarna slås en gång om året, precis som nu. Inägomarkerna bör betas av 
får, vilket görs delvis i dagsläget via arrende. Stora delar av skogen lämnas för 
fri utveckling. Övrig skogsmark sköts för att vara en bra rekreationsskog, d v s 
kontinuitetsskog med framkomliga stigar. Tillgänglighet till strandnära rastplat-
ser prioriteras. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Vissa inskränkningar i pågående skogsbruk. I realiteten bedrivs dock av praktis-
ka skäl inget produktivt skogsbruk på Limön, varför konsekvenserna för nuva-
rande markanvändning blir mycket små.  
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Det finns inga privata markägare inom området ännu, men Kommunfullmäktige 
har medgivit försäljning av de bostadsarrendetomter som finns på ön. Dessa 
tomter kommer inte att beröras vid en eventuell reservatsbildning. 
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Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Inga nya anordningar behövs i dagsläget. 
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7. Mårdängsjön 
 

Utredningsområde Vy över Mårdängsjön från Björkevägen 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 260 varav ca 175 vattenområde 

Markägare Privata 

Naturtyper 
Näringsrik sjö, strandvassar, strand-
äng, lövsumpskog, barrskog, betes-
mark 

Pågående markanvändning  

Kommunens skogsbruksplan Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan 

Befintligt skydd av naturvärden Riksintresse för naturvården, gene-
rellt strandskydd 100 m. 

ÖP 90 Betydelsefullt område för naturvård 
och friluftsliv 

Naturvårdsprogram för Gävle 

Ett av inriktningsmålen betonar att 
naturvårds- och friluftslivsaspekter 
vid större sjöar och vattendrag är 
viktiga och bör ägnas särskild om-
sorg i det kommunala arbetet. 

Miljömål Levande sjöar och vattendrag 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år Ca 1 500  

Avkastningsvärde, kr 0 

Reservatsbildningskostnad, kr 174 000

Markförvärvskostnad, kr 0-1,7 miljoner

Nya friluftslivsanordningar, kr 100 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 5 000

Övrigt  
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Mårdängsjön räknas till en av länets förnämsta fågelsjöar. Häckfågelfaunan är 
rik och sjön utgör också en viktig rastlokal, särskilt under vårens högvattenperi-
od. 
 
Mårdängsjön har, inte minst på grund av närheten till Gävle, ett betydande värde 
ur undervisningssynpunkt och är av stor betydelse för friluftslivet. Flera goda 
observationsplatser för fågelskådning finns runt sjön. Ett fågeltorn med tillhö-
rande spång anlades under 1970-talet på en udde vid den norra stranden. Till-
gängligheten till fågeltornet har förbättrats m h a statliga bidrag för lokal natur-
vård (s k LONA-bidrag) och genom ett samarbete mellan kommunen, natur-
skyddsföreningen i Gävle, Gävle fågelklubb och Skogsstyrelsen – Åren 2005-
2006 revs den gamla spången och ersattes av en ny. Ny skyltning till parkerings-
platsen samt skyltning och uppmärkning av stigen från parkeringsplatsen till 
spången genomfördes år 2005. År 2005 anlades även en utsiktsplattform för 
fågelskådning vid den östra stranden i anslutning till en rastplats vid Björkevä-
gen. 
 
På Gävleåsen strax öster om sjön finns ett kulturhistoriskt intressant objekt i 
form av ett större järnåldersgravfält med inte mindre än 35 fornlämningar. 
 
Länsstyrelsen har under 2005 föreslagit Mårdängsjön tillsammans med Hillesjön 
som ett nationellt särskilt skyddsvärt vattenområde. Några omedelbara planer 
från länsstyrelsens sida på att bilda naturreservat av Mårdängsjön finns dock 
inte. En reservatsbildning i framtiden är inte utesluten även om det inte är sanno-
likt att länsstyrelsen kommer att kunna prioritera det de närmaste åren. Med 
tanke på hur resurskrävande en reservatsbildning av Mårdängsjön är (många 
markägare involverade, omfattande naturvårdsskötsel) framstår området som 
mer lämpligt för statlig snarare än kommunal naturreservatsbildning. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte avgörande betydelse för stadens grönstruktur, men utgör ett 
unikt utflyktsmål för gävlebor och andra besökare. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Mårdängsjön är i behov av biotopförbättrande åtgärder. Den kraftiga igenväx-
ningen hotar att försämra sjön som fågelbiotop. En bidragande orsak kan vara 
utsläpp av närsalter från bristfälliga enskilda avloppsanläggningar och läckage 
av gödning från närliggande jordbruk. Minskat bete i strandzonen bidrar också 
till igenväxningen. 
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Gällande vattendom som reglerar vattennivån i sjön kan också visa sig vara ut-
formad på ett sätt som påskyndar igenväxningen. En eventuell ändring av vat-
tendomen för att gynna områdets naturvärden kan komma att hamna i konflikt 
med jordbruksintresset. 
 
Skötselförslag 
Boende kring sjön beviljades år 2006 statliga LONA-bidrag på drygt 220 000 
kronor för ett tvåårigt restaureringsprojekt i Mårdängsjön. Restaureringsåtgär-
derna innefattar kanalgrävning för att öka syretillförseln till sjön, anläggning av 
häckningsöar för fåglar och vassröjning. De insatser som hinner genomföras 
inom ramen för det tvååriga projektet är på inget sätt tillräckliga för att avvärja 
det hot som igenväxningen innebär. 
 
Ytterligare förslag på skötsel: 
Fortsatt årlig vassbekämpning där det klippta materialet forslas bort från områ-
det. Införande av bete med nötkreatur på igenväxande strandängar. Slyröjning 
längs åsen. 
 
Skogsvårdslagen föreskriver redan idag att trädridåer lämnas orörda utmed vatt-
net. Ytterligare restriktioner bör tillkomma i de områden av lövdominerade 
strandskogar som förekommer och där hela bestånd bör lämnas för fri utveck-
ling. I övrig skogsmark bör kontinuitetsskogar skapas där endast mindre hyg-
gen/luckor tillåts. Slutavverkningar av hela bestånd bör dock undvikas. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
För stora delar av vattenområdet är ägarförhållandena outredda. I övrigt utgör 
området en mycket brokig ägarskapskarta. Kommunen äger ingen mark i områ-
det. Skall det bildas kommunalt naturreservat kan detta komma att innebära ett 
omfattande markköpsförfarande alternativt utbetalning av intrångsersättning till 
berörda markägare. Statlig reservatsbildning är dock att föredra. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Markens användbarhet är tämligen begränsad då området till övervägande del 
utgörs av våtmark. Konsekvenserna vid en reservatsbildning torde inte innebära 
några större förändringar eller försämringar för markägarna oavsett om de behål-
ler marken eller den övergår i kommunal ägo. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Eventuellt anläggande av nytt fågeltorn i den södra delen (med tillhörande stig). 
Dessutom två entréskyltar. 
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8. Holmsundsskogen 
 

Utredningsområde Snedbild mot öster 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 90 

Markägare Korsnäs 

Naturtyper Barrskog, hällmarkstallskog, sump-
skog, näringsrika sjöar 

Pågående markanvändning Motionsspår 

Kommunens skogsbruksplan Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan 

Befintligt skydd av naturvärden 
Delvis strandskydd, några mindre 
områden är Naturpark i gällande 
detaljplaner 

ÖP 90  

Naturvårdsprogram för Gävle Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning 

Miljömål Levande sjöar och vattendrag, Le-
vande skogar 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 0 

Avkastningsvärde, kr 0 

Reservatsbildningskostnad, kr 107 000

Markförvärvskostnad, kr 0-3,6 miljoner

Nya friluftslivsanordningar, kr 15 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 3 000

Övrigt  
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Mycket värdefullt grönområde med unika förutsättningar för rekreation och bi-
behållande av naturvärden i Gävles östra delar. Holmsundsskogen är ett varia-
tionsrikt skogsområde beläget mellan Bomhus kyrka och Furuviksvägen. Här 
finns motionsspår, naturstig, bronsåldersrösen, hällmarker, sumpskog och geolo-
giska bildningar. Området intas dock främst av barrskog. Efter stormfällningen 
1954 har ingen egentlig avverkning skett. Ett stort parti av skogen har lämnats 
till fri utveckling. Kalkpåverkan är påtaglig med rik markflora och många krä-
vande växter och ädla lövträd. Vid Signalberget i södra delen av området finns 
välutvecklade strandvallar. 
 
De angränsande, igenväxande slättsjöarna Rudsjön och Kastsjön är mycket när-
ingsrika, och vid stranden och i vattnet finns många krävande växter. Rudsjön är 
även en rik och känd fågelsjö. 
 
Ett reservat skulle innebära att närboende och besökare skulle få större respekt 
och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området är framförallt en mycket viktig del av stadsdelen Bomhus grönstruktur. 
Genom sitt läge mitt i stadsdelen används området flitigt för rekreation i varda-
gen. Spårområdet i skogen utgör en uppskattad motionsrunda. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Då och då inkommer förfrågningar om exploatering för bl a bostadsändamål. För 
tillfället finns dock inga sådana anspråk. 
 
Skötselförslag 
Inga nya förslag, nuvarande skötsel får fortgå. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Kommunen äger ingen mark i området. Skall det bildas kommunalt naturreservat  
kan det komma att innebära omfattande markköp alternativt utbetalande av in-
trångsersättning till berörd markägare (Korsnäs). Utgångspunkten bör dock vara 
att Korsnäs kvarstår som markägare även vid en eventuell naturreservatsbild-
ning. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Konsekvenserna vid en reservatsbildning torde inte innebära några större föränd-
ringar eller försämringar för markägaren oavsett om man behåller marken eller 
om den övergår i kommunal ägo. 
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Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med ytterligare ett vindskydd, en grillplats och ett bänkbord. 

   

- 41 - 

 



  
  
 

9. Almkärret 
 

Utredningsområde I nyckelbiotopen 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 14 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper Bäck, sumpskog, lövrik blandskog, 
ängsmark 

Pågående markanvändning Skogsbruk 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 2 ha 
Undantaget för naturvård ca 10 ha 

Befintligt skydd av naturvärden  

ÖP 90  

Naturvårdsprogram för Gävle Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning 

Miljömål Myllrande våtmarker, Levande sko-
gar, Ett rikt odlingslandskap 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 0 

Avkastningsvärde, kr 106 000 

Reservatsbildningskostnad, kr 50 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 15 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 3 000

Övrigt Gästrikeleden passerar knappt 1 km 
bort 

 

   

- 42 - 

 



  
  
 

Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Undervisningsobjekt och utflyktsmål för naturintresserade. Värdefullt löv- och 
blandskogsområde med flera hotade arter. Genom området flyter en ringlande 
bäck. Några skogliga åtgärder tycks inte ha gjorts de senaste 50 åren. Döda träd 
och kullfallna stammar förekommer rikligt, vilket ger ett urskogsartat intryck. 
Floran är örtrik och området hyser också en rik förekomst av sällsynta, kalkgyn-
nade svamparter. Även fågelfaunan är intressant med bl a flera arter av hackspet-
tar. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte avgörande betydelse för stadens grönstruktur. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Delar av området är utlagt som produktionsskog i kommunens skogsbruksplan, 
vilket står i viss konflikt med områdets natur- och rekreationsvärden. Delar av 
inägomarken är upplåten till motocrossbana. 
 
Skötselförslag 
Skogsområdet lämnas för fri utveckling, men en stig genom området hålls i 
framkomligt skick. Den gamla inägomarken röjs och slås årligen. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Mindre inskränkningar i pågående skogsbruk. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Det finns inga privata markägare inom området. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Ett vindskydd med entréskylt, grillplats och bänkbord uppförs vid den gamla 
inägomarken.  
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10. Marskärsudden 
 

Utredningsområde Snedbild mot väster 

 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 3 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyp/-er 
Strandäng, lövrik strandskog, mager 
barrskog med grova tallar, småvat-
ten 

Pågående markanvändning Övrig 

Kommunens skogsbruksplan 
Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan 

Befintligt skydd av naturvärden Helt inom strandskyddszon 

Översiktsplaner 
Intresse för naturvård i FÖP Norr-
landet 

Naturvårdsprogram för Gävle  

Miljömål Hav i balans, Myllrande våtmarker 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år 2 000 

Avkastningsvärde, kr 0  

Reservatsbildningskostnad, kr 27 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 0

Ökning av skötselkostnad, kr/år 0

Övrigt 
Området har varit militäranläggning 
med skyttevärn och skyddsrum 
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Området är ett särskilt lättillgängligt utflyktsmål med stränder som är både 
ostörda och inbjudande för friluftsliv. Karakteristiskt exempel på en flack, expo-
nerad moränstrand präglad av havets och isens rörelser samt av landhöjningen. 
Vegetationen är mycket intressant och tydligt zonerad beroende på avståndet till 
vattnet. Här förekommer artrika strandängar närmast havet som övergår i busk-
zoner, lövrika strandskogar och slutligen mager barrskog med inslag av grova 
tallar. Större vattensalamander är påträffad i småvattnen i området. 
 
Marskärsudden är en av några få kvarvarande allmänt tillgängliga havsstränder 
på Norrlandet. Ett reservat skulle innebära att närboende och besökare skulle få 
större respekt och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte avgörande betydelse för stadens grönstruktur. I det lokala per-
spektivet är det däremot oerhört viktigt eftersom det hyser en hög biologisk 
mångfald och är ett av få ställen med strandtillgänglighet på Norrlandet. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Inga kända hot. 
  
Skötselförslag 
Skötseln bedrivs enligt framtagen skötselplan. Skillnaden mot idag är att kull-
fallna träd lämnas kvar i området i större utsträckning än vad som hittills skett. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Inga konsekvenser för nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Det finns inga privata markägare inom området. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Det finns inga behov av nya anordningar i dagsläget. 
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11. Långharens udde 
 

Utredningsområde Snedbild mot väster 

 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 0,7  

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper 
Strandäng, lövrik strandskog, torr-
äng  

Pågående markanvändning Naturmark 

Kommunens skogsbruksplan 
Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan 

Befintligt skydd av naturvärden 

Helt inom strandskyddszon, särskilt 
intresse ur naturvårdssynpunkt som 
bör skyddas som naturreservat en-
ligt gällande detaljplan 

Översiktsplaner 
Bör skyddas som naturreservat en-
ligt FÖP Norrlandet 

Naturvårdsprogram för Gävle 
Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning 

Miljömål Hav i balans 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år Ca 2 000  

Avkastningsvärde, kr 0  

Reservatsbildningskostnad, kr 18 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 15 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 1 000

Övrigt  
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Långharens udde utgör ett representativt exempel på en flack, exponerad morän-
strand präglad av havets och isens rörelser samt av landhöjningen. Förutom ve-
getationszoneringen ger landhöjningen sig även till känna i områdets namn 
Långharen, som betyder avlångt skär. Idag är det forna skäret trädbevuxet och 
förbundet med fastlandet. Området ligger på Holmudden som är den enda fast-
landslokalen i länet där moränen domineras av ordovicisk kalksten. Kalkstenen 
innehåller fossil som bidrar till att göra platsen till ett intressant utflyktsmål och 
studielokal, samtidigt som förutsättningar skapats för en intressant och rik flora. 
Området är näst intill unikt, förutom Soludden strax söder om Långharen. 
 
Ett reservat skulle innebära att närboende och besökare skulle få större respekt 
och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Gävle kommun genomförde år 1999 en naturreservatsutredning i området. För-
slag till beslut och skötselplan finns framtaget, men har inte remissats eller för-
ankrats politiskt. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte en avgörande betydelse för stadens grönstruktur, men är en av 
få allmänt tillgängliga platser på Norrlandet där man kan få naturupplevelser 
med vattenkontakt. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Inga kända hot. 
 
Skötselförslag 
Slåtter av torrängen vartannat år. Barrträd och trädgårdsväxter motverkas i löv-
skogsridån och röjs därför bort vart 10 år. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Inga konsekvenser för nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Det finns inga privata markägare inom området. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med en entréskylt, ett vindskydd, en grillplats och ett bänk-
bord. 
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12. Soludden 
 

Utredningsområde Snedbild mot nordväst 

 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 1 

Markägare Gävle kommun 

Naturtyper 
Strandäng, lövrik strandskog, barr-
skog  

Pågående markanvändning Naturmark 

Kommunens skogsbruksplan 
Ingår ej i kommunens skogsbruks-
plan 

Befintligt skydd av naturvärden 

Helt inom strandskyddszon, särskilt 
intresse ur naturvårdssynpunkt som 
bör skyddas som naturreservat en-
ligt gällande detaljplan 

ÖP 90 
Bör skyddas som naturreservat en-
ligt FÖP Norrlandet 

Naturvårdsprogram för Gävle 
Prioriterat område för framtida kom-
munal reservatsbildning 

Miljömål Hav i balans 

Nuvarande skötselkostnad, kr/år Ca 2 000 

Avkastningsvärde, kr 0 

Reservatsbildningskostnad, kr 20 000

Markförvärvskostnad, kr 0

Nya friluftslivsanordningar, kr 15 000

Ökning av skötselkostnad, kr/år 1 000

Övrigt 
Finns rester av skyttevärn från första 
världskriget i området 
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Värden som skyddas vid en reservatsbildning 
Soludden utgör ett representativt exempel på en flack, exponerad moränstrand 
präglad av havets och isens rörelser samt av landhöjningen. Området ligger på 
Holmudden som är den enda fastlandslokalen i länet där moränen domineras av 
ordovicisk kalksten. Kalkstenen innehåller fossil som bidrar till att göra platsen 
till ett intressant utflyktsmål och studielokal, samtidigt som förutsättningar ska-
pats för en intressant och rik flora. 
 
Innanför skogsbrynet finns skyttevärn från första världskriget. 
 
Området är näst intill unikt, förutom Långharen strax norr om Soludden. 
 
Ett reservat skulle innebära att närboende och besökare skulle få större respekt 
och förståelse för bevarandevärdena. 
 
Gävle kommun genomförde år 1999 en naturreservatsutredning i området. För-
slag till beslut och skötselplan finns framtaget, men har inte remissats eller för-
ankrats politiskt. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Området har inte en avgörande betydelse för stadens grönstruktur, men är en av 
få allmänt tillgängliga platser på Norrlandet där man kan få naturupplevelser 
med vattenkontakt. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Inga kända hot 
 
Skötselförslag 
Eventuellt behövs en röjning av barrträdsuppslag i lövskogsbården vart 10 år. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Inga konsekvenser för nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Det finns inga privata markägare inom området. 
 
Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Området utvecklas med en entréskylt, ett vindskydd, en grillplats och ett bänk-
bord. 
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13. Å-rummet – Gavleån 
 

Utredningsområde Snedbild mot söder 
 
Faktatabell 
Utredningsområdets storlek, ha Ca 500 

Markägare 
Gävle Kommun, Svenska Kyrkan, 
Gävle Kyrkliga Samfällighet, Svea-
skog 

Naturtyper 
Åker, bäck, å, örtbacke, fuktäng, 
gammeltallskog, lövskog, anlagd 
park 

Pågående markanvändning 
Jordbruk, skogsbruk, parkanlägg-
ning, golf, kyrkogård, bebyggelse m 
m 

Kommunens skogsbruksplan Produktionsskog ca 60 ha 
Undantaget för naturvård ca 27 ha 

Befintligt skydd av naturvärden  

Översiktsplaner 
Viktigt område för friluftsliv i ÖP 90. 
FÖP Kungsbäck visar på sparad 
natur närmast Kungsbäcken. 

Naturvårdsprogram för Gävle  

Miljömål 
Levande sjöar och vattendrag, Le-
vande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap 

Nuvarande skötselkostnad, kr Kostnadsuppskattning har  ej gjorts 

Reservatsbildningskostnad, kr Kostnadsuppskattning har ej gjorts 

Markförvärvskostnad, kr 0 

Nya friluftslivsanordningar, kr 0 

Ökning av skötselkostnad, kr/år Kostnadsuppskattning har ej gjorts 

Övrigt Viktig grönkil in mot staden 
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Värden som skyddas vid bildande av nationalstadspark 
Områdets värden är så väl kulturhistoriska, rekreativa, stadsplanemässiga som 
ekologiska. Gavleån med omgivningar utgör ett grönblått stråk genom staden ut 
mot Valboslätten och är mycket viktigt som stadsnära rekreationsområde och en 
viktig spridningskorridor för växter och djur. Inrättande av nationalstadspark 
skulle höja statusen på området och ge det mer uppmärksamhet. Ett alternativ till 
nationalstadspark är att kommunen bildar ett kombinerat natur- och kulturreser-
vat av området. 
 
Områdets betydelse för stadens grönstruktur 
Detta är den västra grönkilen som binder samma staden med intilliggande od-
lingslandskap. Tack vare att den gröna kopplingen går mellan stadskärna och 
landsbygd är området särskilt värdefullt. Innehållet är dessutom mycket varierat 
med skog, vatten, odlingsmark, park, motionsspår och kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. Detta är stadens värdefullaste grönkil och den innehåller även sta-
dens viktigaste parker. 
 
Hot mot bevarandevärdena och motstående intressen 
Eftersom läget är så centralt finns motstående intressen i form av exploaterings-
behov. Teknikparken har redan tagit en del av kilen i anspråk och tankegångar 
finns inom kommunen på studentboende och utökad Teknikpark och Högskola 
som skulle ta ytterliggare grönyta i anspråk. 
 
Skötselförslag 
Skötseln bör förbli oförändrad. 
 
Konsekvenser för kommunens markanvändning 
Vissa inskränkningar i pågående skogsbruk. I övrigt inga konsekvenser för nuva-
rande markanvändning. Inga inskränkningar i exploateringsintentionerna enligt 
FÖP Kungsbäck (öster om E4) och Program för översiktsplan Kungsbäck (väs-
ter om E4). Områdets funktion som grön kil in mot staden får dock inte äventy-
ras. 
 
Konsekvenser för privat markägare/arrendatorer 
Vissa inskränkningar i pågående skogsbruk. I övrigt inga konsekvenser för på-
gående markanvändning. 
 
Reservatsbildningskostnad 
Kommunen styr själva inte över bildandet av nationalstadspark. Det är staten 
som utser områden som förtjänar denna typ av skydd. Ingen kostnadsberäkning 
har gjorts. 
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Förslag på nya friluftslivsanordningar 
Inga nya anordningar behövs i dagsläget. 
 
Skötselkostnader 
Skötselkostnaderna bör förbli oförändrade förutom i de delar där utveckling av 
parken sker. Underhållskostnader av gränsmarkeringar och skyltar tillkommer 
dock. 

   

- 52 - 

 



  
  
 

Gråberget – västra 
 

   

Utredningsområde Snedbild mot nordväst 

 
Utgår ur kommunens strategi 
Hela Gråberget kommer att ingå i Länsstyrelsens pågående reservatsutredning. 
Gråberget – västra utgår därför ur denna strategi. Hur ersättningsfrågan kommer 
att lösas är inte klarlagt. Staten kan köpa den kommunägda marken, men mer 
troligt är att kommunen får någon form av intrångsersättning för att avstå skogs-
bruk i området. 
 
Om Länsstyrelsen mot förmodan plötsligt skulle se sig tvingade att avstå reser-
vatsbildning på Gråberget - västra, exempelvis p g a aviserade minskade anslag 
till naturskydd, avser kommunen att åter prioritera området för kommunal reser-
vatsbildning. 
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Fortsatt arbete 
Det finns en del frågor som bör utredas vidare:  
 
En viktig knäckfråga är hur kommunen ska klara finansieringen av ökade kost-
nader för investering och skötsel som uppkommer vid reservatsbildning. En stor 
del av det ekonomiska ansvaret för genomförandet vilar idag på markförvaltaren, 
dvs Tekniska kontoret. För att klara miljömålsuppfyllelsen behöver därför Tek-
niska kontoret mer ekonomiska resurser som kompensation för både ökade kost-
nader samt minskad avkastning från skogsbruket. Det är heller ingen självklarhet 
att ansvaret för fortlöpande skötsel av friluftsanordningar i nybildade reservat 
ska ligga hos Tekniska kontoret. Ansvaret skulle också kunna ligga hos Kultur & 
Fritid, som i sådana fall också behöver mer ekonomiska resurser. Detta är dock 
en fråga som i första hand bör diskuteras på kommunledningsnivå. 
 
En modell för att omfördela resurser inom befintlig ekonomisk ram och som 
med framgång praktiseras i en del andra kommuner är att låta en del av kommu-
nens skogsbruksintäkter öronmärkas för arbete med naturvård och friluftsliv. 
Detta förutsätter dock att andra delar av den egna verksamheten nedprioriteras. 
Arbetsgruppen har inte tagit ställning i frågan men tycker att den är värd att dis-
kutera vidare. 
 
En annan viktig fråga gäller vilken typ av skötsel som ska tillåtas under utred-
ningstiden i de områden som blir utpekade för framtida reservatsskydd. Ska 
exempelvis skogsbruksåtgärder tillåtas i väntan på fastlagt reservatsbeslut med 
tillhörande skötselplan eller ska alla skogsbruksåtgärder vara vilande under ut-
redningstiden?  
 
Samtliga utredningsområden som presenteras i denna strategi bör finnas med i 
Översiktsplan för staden och FÖP Norrlandet som utpekade områden för fram-
tida naturreservatsbildning. Efter målåret 2010 bör således kommunens ambition 
vara att fortsätta arbetet med kommunal reservatsbildning fram till år 2025. Yt-
terligare utredningsområden, utöver de 13 som omnämns i denna strategi, bör 
också kunna tillkomma om behov uppstår under planperioden.  
 
Regeringen bör uppvaktas med förslaget om bildande av nationalstadspark i 
Gävle. 
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Medverkande tjänstemän 
Strategin för bildande av naturreservat i Gävle kommun har arbetats fram och 
sammanställts av Maria Lind och Mikael Ekman, kommunekologer på Bygg & 
Miljö. Bidrag i form av faktauppgifter kring respektive ansvarsområde har leve-
rerats av Sven-Olof Gustafsson och Tage Blomqvist, markförvaltare på Tekniska 
kontoret, Emma Nordebo, landskapsarkitekt på Tekniska kontoret samt Maria 
Fagerlund, ekolog på Kultur & Fritid. 
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Källförteckning 
Källmaterial i form av ägoslagsfördelning, målklasser och åldersklasser är fram-
taget av Skogssällskapet förvaltning AB 2007-03-23.  
 
Beräkning av avkastningsvärde utifrån beståndsmetoden version 3.3.0 är utförd 
av Skogssällskapet förvaltning AB 2007-03-27. 
 
Danske Bank, Skog & Ekonomi, Nr 1 februari / mars 2007.  
 
Gävle Vatten, Christer Stenmark, januari 2007. 
 
Utredningsområdenas storlek är uträknade från ytorna som anges i översiktskar-
tan. 
 
Strategi och framtida samarbetet i den tätortsnära naturen. Skogsstyrelsen och 
Gävle kommun 2006. 
 
Mattson L. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. SLU, 2003. 
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