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Enligt sändlista

BILDANDE AV
Nedre Brånsåns naturreservat
Objektnummer
Län
Kommun
Socken
Fastighet

Markägare
Förvaltare
Lägesbeskrivning
Mittpunkt
Areal [hektar]
Prod skogsmark [ha]
Naturtyper [ha]

2044371
Västernorrland
Härnösand
Stigsjö
Västerbrån 5:6
Västerbrån 5:11
Västerbrån 9:1
Västerbrån 4:14
Västerbrån 5:5
Privat
Länsstyrelsen
Cirka 12 km VSV om Härnösand.
x: 639584,8 y: 6946232 (SWEREF 99)
6,5
6,2

Granskog
Vatten

6,2
0,3

LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som
utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen i enlighet
med 7 kap, 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken mm, att de föreskrifter som framgår av detta beslut ska
gälla beträffande naturreservatet.
I enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer
länsstyrelsen bifogad skötselplan.
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Föreskrifterna enligt 7 kap 5 och 6 §§ miljöbalken gäller från den dag de vinner laga kraft.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från kungörelsedatum även om beslutet
överklagas.
SYFTE
Området skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare
bestämt ett naturligt fungerande vattendrag. Detta innebär att processer och strukturer
såsom ostörd hydrologi, naturlig självreproducerande fiskfauna, intakta strandmiljöer,
tillförsel av död ved, naturliga artsamhällen och fria vandringsvägar ska bevaras. Det
nationellt sett mycket skyddsvärda flodpärlmusselbeståndet i Brånsån ska bevaras.
Vattenmiljön hänger intimt samman med omgivande miljöer och därför är syftet även att
dessa miljöer, som strandskogarna, ska utvecklas fritt efter naturligt förekommande
processer. I ungskogar kan ett lövuppslag gynnas genom naturvårdande skötsel i ett initialt
skede för att sedan lämnas för fri utveckling. Strävan ska vara att mänskligt påverkade
sträckor av vattendraget återställs till naturligare förhållanden.
Syftet är även att, inom ramen för ovannämnda syfte, i viss mån hålla området tillgängligt
för allmänheten.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden.
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att:
1 bedriva täkt (inklusive vattentäkt), anordna upplag, borra, spränga, schakta, gräva,
markbereda, muddra, utfylla, vaska efter guld eller andra ämnen, flytta sten, tippa
eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
2 uppföra byggnad, jakttorn, mast, antenn, brygga eller annan anläggning på såväl
mark som i vatten.
3 anlägga luft-, vatten- eller markledning inklusive rör eller ledning i vattnet,
stängsel eller hägnad.
4 anlägga väg, parkeringsplats, bro, stig eller spång.
5 dika, dikesrensa eller dämma.
6 avverka, fälla eller skada växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller utföra
annan skogsvårdsåtgärd eller siktröja (ex jaktgator).
7 framföra motordrivet fordon utanför befintlig väg. Förbudet gäller ej uttransport
av skjutna älgar, björnar och annat högvilt, varvid risken för skador på mark,
vatten och vegetation ska minimeras. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt
mark.
8 på befintlig väg framföra fordon tyngre än 3 ton inklusive last (ex.
virkestransport), (se beslutskarta).
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9 använda eller sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel (inklusive
rotenon), gödselmedel eller mineralämnen.
10 inplantera djur, fisk, växter eller andra organismer.
11 riva bäverdamm med maskiner eller med sprängmedel. Föreskriften utgör ej
hinder för markägaren att manuellt riva bäverdammen. Observera att tillstånd
behövs viss tid på året för att riva bäverdamm.
12 anlägga fiskodling eller annan odling av växter, djur eller andra organismer.
13 upplåta mark för militär övningsverksamhet.
14 bedriva vattenverksamhet, exempelvis att utföra vattenreglering eller att leda bort
vatten.
B. Föreskrifter om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt att tåla intrång
enligt 7 kap 6 § miljöbalken.
Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktigas tåla att följande åtgärder vidtas
för att tillgodose ändamålet med reservatet:
1
2
3
4
5
6
7
8

upphuggning och markering av reservatsgränsen.
uppsättning av informationstavlor.
anläggning och underhåll av stigar och broar.
gynna uppslag av löv på hyggen eller i ungskog genom röjning/ringbarkning av
främst barrträd.
återställning av flottledsrensade sträckor.
återställning av igenslammade/skadade bottnar.
manuell rivning av bäverdamm som dämmer provlokaler i vattendraget.
undersökningar av mark, vatten, vegetation, fisk och djurliv, samt markeringar av
därtill hörande provytor inom miljöövervakningen samt reservatsuppföljningen.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom
reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att:
1 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och
buskar.
2 insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av marklevande
mat- och färgsvampar.
3 genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
4 framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej
snöskoter på snötäckt mark.
5 insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
6 klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
8 vaska guld eller andra ämnen.
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9 uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast,
eller torn.
10 sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
11 genomföra tävlingar, lägerverksamhet och andra större arrangemang utan
länsstyrelsens tillstånd.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för drift och underhåll av befintlig väg och bro eller
för att uppföra ny bro på befintlig plats (se beslutskarta). Träd som fallit eller riskerar falla
över väg/stig eller hus får fällas/kapas men ska lämnas i reservatet.
Länsstyrelsen kan ge tillstånd för vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av
markering, fällfångst eller annan åverkan under förutsättning att denna åverkan inte annat
än alldeles obetydligt påverkar de värden som reservatet syftar till att bevara. Vetenskapliga
undersökningar som inte innebär markering av provytor eller annan åverkan är tillåtna i
reservatet. Vidare ska föreskrifterna inte hindra att i vetenskapligt syfte ta minsta möjliga
mängd belägg för artbestämning av exempelvis svampar och insekter. Observera dock att
insamling av vissa arter även kan vara reglerad i artskyddsförordningen (2007:845).
I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., ansvarar
länsstyrelsen för förvaltningen av reservatet. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de åtgärder som anges ovan
under B och vars utförande beskrivs närmare i skötselplanen.
Föreskrifterna under C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till
fastighet när de inte nyttjar sin rätt att bruka fastigheten.
SKÄLEN FÖR BESLUT
Områdesbeskrivning
Brånsån är en cirka 3,7 kilometer lång skogså som rinner från Öjesjön till Långsjön, varav
700 meter rinner genom Nedre Brånsåns naturreservat. Brånsån är att betrakta som ett
relativt opåverkat vattendrag , ett naturvatten, med ett antal hotade och värdefulla arter. Ån
hyser en population av flodpärlmussla, flodkräfta samt öring. Utter förekommer
regelbundet i ån. Längs delar av ån växer äldre skog som delvis är av naturskogskaraktär. I
det befintliga reservatet från 2006, finns fynd av ett flertal hotade lavar, bland annat
långskägg, trådbrosklav, ringlav och norsk näverlav. Längs nedre Brånsån kan du träffa på
strömstare, tofsmes och tretåig hackspett. Sammantaget utgör ån en av de mer värdefulla
sötvattenmiljöerna i länet.

Ärendets beredning
Brånsån uppmärksammades i samband med länsstyrelsens sjö- och vattendragsinventering i
början av 1990-talet. Vattendraget pekades ut som ett relativt opåverkat vattendrag
innehållandes ett reproducerande flodpärlmusselbestånd.
Brånsån är registrerat som två naturvårdsobjekt i länsstyrelsens naturvårdsdatabas (objekt
80188 och 80096). Brånsån ingår som en biologiskt viktig del av Gådeåns vattensystem, ett
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för naturvården utpekat riksintresse. Gådeån är bland annat lek- och uppväxtområde för
havsöring. I Härnösands kommuns översiktsplan från 2011 anges Långsjön som
vattenskyddsområde samt Brånsån som riksintresse för naturvården. Inga motstående
intressen finns redovisade.
Dåvarande skogsvårdsstyrelsen klassade år 1997 Brånsån och strandskogen som
nyckelbiotop. Under 2006 beslutade länsstyrelsen om att övre delen av Brånsån skulle
skyddas som naturreservat. Under 2012 påbörjade länsstyrelsen arbetet med att inrätta ett
naturreservat i de nedre delarna av Brånsån. Alla berörda markägare kontaktades under
2012. Ekonomiska förhandlingar påbörjades 2013 och blev klara med de sista markägarna
2015. Under 2014 och 2015 har området mätts in av lantmäteriet.
Under remissbehandlingen har information hämtats från digitalt underlagsmaterial från
mineralrättsregistret. Därvid har inga motstående intressen eller andra försvårande
omständigheter påträffats.
Remissyttranden har inkommit från Havs- och vattenmyndigheten, Härnösands kommun,
Härnösand enerig & miljö och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Ingen har något
att invända mot reservatets bildande.
Länsstyrelsens bedömning
Härnösand energi & miljö (HEMAB) är oroliga att deras reglering av vattentäkten Öjesjön
ska påverkas av beslutet. Länsstyrelsen kan bara förtydliga att beslutet och föreskrifterna
enbart berör naturreservatet och således inte påverkar deras möjlighet att reglera Öjesjön.
SGU saknar en geologisk beskrivning.
Brånsån hyser mycket värdefulla limniska miljöer. Naturvärdena i ån är följaktligen
oförenliga med skogsbruk och annan exploatering i eller i nära anslutning av vattnet.
Genom naturreservatsbildning undanröjs exploateringshot och förutsättningarna för
bevarande och utveckling av vatten- och strandmiljöerna förbättras och även friluftslivet
kan utvecklas i området.
I den händelse en hotad art påträffas eller kunskapsläget ändras för en i dag känd art i
reservatet, och det långsiktiga bevarandet av arten inte bedöms tryggat med nuvarande
förvaltningsinriktning, skulle det kunna finnas skäl att utfärda en dispens som möjliggör
åtgärder som gynnar för arten. Sådan eventuell dispens ska motiveras av aktuell,
välgrundad biologisk kunskap. Vidare bör eventuella åtgärder långsiktigt följas upp och
berörda delar dokumenteras före och efter åtgärd. En eventuell dispens förutsätter att
särskilda skäl föreligger i enlighet med miljöbalken 7 kap 7 §, vilket innebär att åtgärderna
måste vägas mot de värden som utgjort grund för tillkomsten av detta områdesskydd.
Länsstyrelsen bedömmer att området signifikant bidrar till uppfyllandet av miljömålet
"Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv", samt att ett formellt skydd
är i enlighet med länsstyrelsens och Skogsstyrelsens strategi för områdesskydd på
skogsmark i länet från 2005.
Vidare bedöämmer länsstyrelsen att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med
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kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken.
Länsstyrelsen finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med
7 kap 25 § miljöbalken att det för att bevara ovan nämnda naturvärden finns skäl att besluta
om att bilda ett naturreservat, samt att förordna om föreskrifter för området och att fastställa
en skötselplan. För att uppnå det starka skydd som behövs för områdets naturvärden bör
föreskrifterna bland annat omfatta förbud mot såväl exploateringsföretag som skogsbruk i
området.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill klaga över detta beslut ska skriva till regeringen, men skicka eller lämna
skrivelsen till länsstyrelsen, postadress; Länsstyrelsen, Enheten för skyddad natur, 871 86
Härnösand.
Skrivelsen ska ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. I
skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Skriv namn,
adress, telefonnummer och ärendets nummer. Om ytterligare upplysningar önskas, kontakta
Oskar Norrgrann, Länsstyrelsen, 871 86 Härnösand, telefon 0611-349238, e-post,
oskar.norrgrann@lansstyrelsen.se.
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och inrikes Tidningar samt i
Tidningen Ångermanland. Den dag kungöelsen varit införd i ortstidning anses berörda ha
fått del av beslutet.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har även deltagit Therese Flodin, länsjurist,
Åsa Björn, planhandläggare, David Jonsson, fiskerikonsulent samt Torbjörn Engberg,
enhetschef vid enheten för skyddad natur.

Gunnar Holmgren
landshövding

Oskar Norrgrann
naturvårdshandläggare

Bilagor
1 Beslutskarta
2 Sändlista
3 Skötselplan
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BILAGA 3
2015-12-17

Dnr

511-6229-13

Skötselplan för
Nedre Brånsåns naturreservat

Denna skötselplan används lämpligast tillsammans med det beslut som utgör grunden för denna
skötselplan. I beslutet återfinns viktig information såsom beslutsmening, syfte, föreskrifter och
en sammanfattande beskrivning av området.

Gränser
Reservatet ska märkas ut enligt svensk standard (SIS 03 15 22) genom målning på träd inom
reservatet i gränsgatan och uppsättning av stolpar med reservatsbricka i gränsvinklar och där det
är naturligt för besökare att korsa reservatsgränsen.
Upphuggning av rågång ska undvikas. Detta innebär att fler träd än vanligt måste färgmarkeras
samt att fler stolpar används, så att gränsen ändock blir tydlig i fält.
Brand
Om brand förekommer inom reservatet bör släckning inriktat mot naturliga avgränsningar. All
brandbekämpning bör ske med så skonsamma metoder som möjligt och med största hänsyn till
mark, vatten och vegetation.
Servitut och samfälligheter mm
Fisket är samfällt inom Västerbrån.
Jakt
Nyttjanderätten till all jakt kvarstår oförändrad. Av reservatsföreskrifterna framgår att siktgator
ej får röjas, att jakttorn inte får uppföras samt att uttransport av älgar, hjortar och annat högvilt
ska göras så att risken för skador på mark, vatten och vegetation minimeras. Av
reservatsföreskrifterna framgår också att det är förbjudet att riva bäverdammar med maskiner
eller sprängmedel.
Friluftsliv
Området besöks i ringa omfattning av allmänheten. I framtiden ska det finnas möjligheter att
utöka stigen från det angränsande naturreservetet till en stigslinga som går runt och tillbaka in i
det angränsande reservatet.
.
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Förvaltning och tillsyn
Länsstyrelsen utser en praktiskt ansvarig för tillsyn av information samt efterlevnad av
reservatsbestämmelser. Uppdraget regleras i avtal.

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Området har indelats i 3 skötselområden.
Skötselområde 1
Vattendraget
Övergripande mål
Målsättningen är att skapa ett vattendrag med så naturliga processer och strukturer som möjligt.
Målindikatorer:
Flodpärlmussla finns i ej minskande populationer.

Vattendraget är fritt från mänskligt skapade vandringshinder.
Rensade sträckor av ån återställs.
Igenslammade bottnar återställs.
Beståndet av öring och flodkräfta är långsiktigt stabilt.
Åtgärder
Uppföljning av musslor
Musselräkning på 18 lokaler i hela vattendraget
Uppföljning av öring
Provfiske via elfiske
Flottledsåterställning
Utredning av behov av återställning ska göras först. Återställningen måste utföras försiktigt
och musslor plockas upp innan återställningen.

Igenslammade bottnar
Vid behov återställa igenslammade bottnar
Uppföljning av kräftor
Provfiske

Skötselområde 2
Strand och skogsmark.
Övergripande mål
Att låta större delen utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. Nya generationer av
lövträd gynnas i områden med ungskog samt att enstaka lövträd kan friställas.
Målindikatorer:
En lövrik skogsridå längs vattendraget.
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Åtgärder
Framröjning av löv i ungskogar
Därefter bör området utvecklas fritt.

Skötselområde 3
Friluftsliv
Övergripande mål
Att området ska vara tillgängligt för allmänheten samt att stigar kan anläggas vid behov.
Målindikatorer:
Aktuell information om reservatet finns på länsstyrelsens hemsida och informationstavlor är
uppsatta.
Iordningställa stig om behov uppstår.
Iordningställa gångbro över ån.
Åtgärder
Informationstavlor
Informationstavlor sätts upp i norra och södra ändan av reservatet.
Information på hemsida
En beskrivning av området läggs ut på länsstyrelsens hemsida.
Gångbro
Anlägga bro.
Anlägga stig
En stigslinga som knyts ihop med stig i angränsade naturreservat anläggs.

Sammanfattning och prioritering av åtgärder
Prio

Åtgärd

Skötsel- Start Intervall
omr
3
2016
vid behov

Finansiering

1

Informationstavlor

skötselanslag

1

Information på hemsida

3

2015

vid behov

skötselanslag

1

Uppföljning av musslor

1

2019

vart 5:e år

skötselanslag

1

Uppföljning av öring

1

2016

årligen

skötselanslag

2

Framröjning av löv i ungskogar

2

2017

engångsåtgärd

skötselanslag

2

Gångbro

3

2015

2

Flottledsåterställning

1

3

Anlägga stig

3

3

Igenslammade bottnar

1

3

Uppföljning av kräftor

1

skötselanslag
engångsåtgärd

2025

skötselanslag
skötselanslag

vid behov

skötselanslag
skötselanslag
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Uppföljning
Uppföljning av reservatets syfte och gynnsam bevarandestatus för miljöer och arter är en
prioriterad uppgift för reservatsförvaltningen, förutom de åtgärder som anges ovan.
Sammanfattning av uppföljning
SkötselKvalitetsmål
omr
1 Beståndet av öring och flodkräfta är långsiktigt
stabilt.
1

Igenslammade bottnar återställs.

1

Rensade sträckor av ån återställs.

1

Vattendraget är fritt från mänskligt skapade
vandringshinder.

1

Flodpärlmussla finns i ej minskande populationer.

2

En lövrik skogsridå längs vattendraget.

3

Iordningställa gångbro över ån.

3

Iordningställa stig om behov uppstår.

3

Aktuell information om reservatet finns på
länsstyrelsens hemsida och informationstavlor är
uppsatta.

Intervall

vid behov
vid förändring
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