Åsbobäckens ravin vid gården Klubbans, fjällkor på bete. Foto: Carina Frost
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Sammanfattning
Ljusdals kommun håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö. Ett av flera
underlag för den nya planen som behöver tas fram, är en översikt över värdefull natur och
miljö.
Planområdet utgörs av och/eller innehåller, områden som definieras i rapporten 1997:12:
Värdefull natur i Gävleborg.
Vårt arbete har varit att se över och eventuellt uppdatera de värdefulla områden som ligger
inom planområdet.
Frågeställningar som vi sökt svar på är t.ex;
Är de 16 år gamla områdena fortfarande aktuella?
Finns värdena kvar?
Har nya värden tillkommit som bör beaktas?
Kan några råd ges hur områdena ska tillgodoses?
Våra bedömningar grundas på mycket god lokalkännedom och på besök i områdena under de
två sista veckorna i augusti 2013.
Alla områden är fortfarande aktuella och alla värden finns kvar. Områdena har naturligtvis
förändrats under 16 år men detta i samtliga fall på ett sätt som gör att värdet är kvar eller har
ökat. Ibland beror detta på att området har fått en bättre hävd och därigenom blivit värdefullare, t.ex. Kyrkbyängarna, Holmarna och Åsbodalen. Ibland beror det på att händelser i
omvärlden gjort att ett områdes värde ökar t.ex. Världsarvet Hälsingegårdar ökar värdet för
hela nedre Ljusnandalen. Ibland är det exploateringen av den omgivande miljön och därmed
bortträngningen av det vilda landskapet, som ökar värdet på det orörda som är kvar, t.ex
Öjeberget.
Råd och förslag finns i kommentarerna för varje område.
Något som gäller för alla dessa områden är; Bevarandet av värdena är helt avhängigt av både
klara riktlinjer och styrmedel från kommun och länsstyrelse, och brukarnas, markägarnas och
allmänhetens villighet att bevara över tid.
För ett långsiktigt uthålligt bevarande av värdena i ett levande landskap, är det viktigt att
kommunen har en strategi. En strategi inte bara för exploateringar och byggnationer utan
också för hur man kan stödja och uppmuntra människor att samverka i dessa frågor.
Järvsö, september 2013
Carina Frost och Jens Hansen

Förklaring vid läsning av Rapporten
- Områdena har samma namn och beteckningar som i ”Värdefull natur i Gävleborg”
- Varje område är beskrivet i två spalter, på vänster sida är texten ur ”Värdefull natur i
Gävleborg”, på höger sida är våra kommentarer.
- Svärtning i vänster spalt visar text som vi kommenterar i höger spalt.
- Överst i höger spalt, med kursiv stil står hur vi har underlag för bedömningen.
- Där texten i vänsterspalten är okommenterad har vi inget att tillägga, d.v.s. vi anser att
texten fortfarande är giltig.
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139 BFGHKLZ I/2, Riks-N, Riks-F, (Riks-K)
NEDRE MELLANLJUSNAN
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Den översiktliga bedömningen av nuläget i
området är utifrån lokalkännedom och en resa mellan Ljusdal och Arbrå.

Med Nedre Mellanljusnan avses i denna
sammanställning Ljusnandalen från Ljusdal
till Arbråsjöarna.
Nedre Mellanljusnan skiljer sig i många
avseenden från övre Mellanljusnan, vars
vidsträckta deltaavlagringar här inte har
någon motsvarighet. Den stora älven centralt
i dalgången dominerar landskapet, men den
omges till stor del av en öppen jordbruksbygd, inramad av höga skogklädda berg.

Bygden ger ett burget intryck med många
stora och välskötta hälsingegårdar.

Utseendet på de omgivande ”skogklädda
bergen” har på senare år förändrats mycket
p.g.a. kalhyggesbruk. I trakten av Järvsö
gäller detta särskilt Hybbelberg, Nyboberget,
Lörängsåsen och Karsjöberget.
Nedre Mellanljusnan hyser två av de sju
världsarvsgårdarna inom Världsarvet Hälsingegårdar. Detta torde motivera att dalgången förutom riksintresse för naturvård
och friluftsliv också behandlas som riksintresse för kulturminnesvård. Världsarvet innebär också att en generell aktsamhet om det
levande jordbrukslandskapet och att älvdalens natur- och skönhetsvärden blir ändå
viktigare.
Dalgången är vackert öppen och präglas av
det levande jordbrukets välskötta åkrar, vallar och hagar. Under senare år har en del
marker restaurerats och återtagits in i jordbruket, t.ex. betesmarker i Löräng mellan väg
83 och gamla landsvägen genom Lörstrand, i
Skästra mellan gamla landsvägen och älven
och vid Bodasjöns östra ände. Detta gör att
dalgången på många ställen idag är mer
öppen än 1997. Tyvärr finns det enstaka fastigheter i södra Järvsöbygden där åkermark
tillåts växa igen.
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Ljusnanåsen följer Ljusnandalen. Åsen är i
regel ganska anspråkslös men visar sig i
Karsnäsudden, Långön och Torön, skiljer
Vikarvågen från Sannavågen, bygger upp
Kyrkön och utgör underlag för den vackra
radbyn i Norrvåga. Vid Bodasjön lämnar den
Ljusnandalen och följer istället den sydligare
dalgången förbi Sjövästa och det intagande
landskapet vid Ytteryg mot Färila.

Torön har utvecklats till ett mycket populärt
och välbesökt fritids- och nöjesområde. Ön
förvaltas av Järvsörådet och det finns numera
en gångbro över till ön som underlättar för
besök året runt. Där finns båthamn, badplatser och café- och restaurangverksamhet
under sommaren. Toröns tillgänglighet gör
det möjligt för alla att uppleva den stora älven på nära håll.

I södra Ljusnandalen, där älven flyter
lugnare än i norra Ljusnandalen, har
älvsediment avsatts på många ställen och
skapat sel och mer eller mindre avstängda
vatten, våtmarker och myrar, ofta goda
viltbiotoper och förnämliga fågellokaler.
T.ex. Minesängarna – Holmarna, Kyrkbyängarna, Säljestavågen och Kläppaängarna.
Inte sällan har älven avlastat vackra levéer,
älvvallar, som avgränsar våtmarkerna mot
älven.

Älven Ljusnan tas allt mer i anspråk som en
attraktion inom destination Järvsö. T.ex. erbjuds numera forspaddling, riverboarding
och kajakturer. Antalet privata husflottar
ökar också. Allt detta gör att älven blir en
känd och viktig miljö för att fler, både
fastboende och besökare. Det är önskvärt att
motortrafik på älven regleras både vad gäller
ljudnivåer och hastigheter. Slitaget på älvens
stränder är stort om båtar och/eller vattenscotrar orsakar svallvågor. Tystnad är en
bristvara i vår tid och anledningen till att
många söker sig till dessa trakter.

Till riksintresset nedre Mellanljusnan har
också förts de omgivande bergen och
dalgångarna, viktiga för friluftsliv och ofta
med en mycket attraktiv landskapsbild.

Nedre Mellanljusnan är klassat som ett
område som är hänsynskrävande i vissa
avseenden, med högsta naturvärde. (I/2)
Detta torde motivera en mycket restriktiv
hållning när det gäller kalhyggesbruk inom
skogsbruket och vid ev. planer på anläggningar på bergen, t.ex telemaster och vindkraftverk. Landskapets helhetsintryck och
värdet av en naturlig horisont och natthimmel
bör vägas in.

Enskilda objekt i Ljusnandalen beskrivs
separat. Dessa har var för sig ett naturvärde
mellan I och III. Nedre Mellanljusnan är av
riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Järvsö centralbygd (X300), Karsjö by
(X302), Nors ångsåg (X307) och Storhaga –
Sunnanås byar (X311) är av riksintresse för
kulturminnesvård.
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143 LZGK, III/2, Riks-N, Riks-F
BODASJÖN - odlingslandskap
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Boda och Bodasjön har besökts genom att
åka igenom området.

Ljusnanåsen lämnar Ljusnans dalgång norr
om Järvsö och följer istället den sydligare dal
med Bodasjön – Ygsjön som bättre sammanfaller med inlandsisens rörelseriktning. Åsen
är delvis kraftigt markerad, skogbevuxen och
ett värdefullt landskapselement.
Täktverksamhet har förekommit på ett par
ställen.
Bodasjön omges av ett sammanhängande,
till stor del öppet och vackert
odlingslandskap. Utmed vägen som löper på
åsryggen norr om sjön, bildar flera gårdar en
karakteristisk radby.

Bodasjön omges fortfarande av ett öppet
odlingslandskap även om det på sjöns södra
sida finns tendenser till igenväxning på en
del marker.
Vid sjöns västra ände är sluttningarna ner
mot sjön väl betade, delvis ända ut i sjön.

Sundängesvågen söder om Bodasjön är delvis avsnörd från Bodasjön av en svagt markerad åsrygg. Sundängesvågen med omgivande våtmarker har ett rikt fågelliv. Den är
värdefull både som rastlokal under vårflyttningen och som häckningslokal.

Sundängesvågen har i slutet av augusti 2013
ingen synlig vattenspegel. Vi vet ej om detta
beror på ökad igenväxning, sänkt vattennivå i
sjön eller en naturlig årstidsvariation. Dess
värde som fågellokal torde dock vara lika nu
som 1997.

För landskapsbild och friluftsliv är det viktigt
att det öppna landskapet kring Bodasjön bevaras. Det är av samma skäl också angeläget
att bebyggelsens karaktär bibehålls. Bygden
ingår i riksintresset Nedre Ljusnandalen.
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160 KGLZF, I/1, Riks-N, Riks-F,
KYRKBYÄNGARNA, VÅGAÄNGARNA, NORRVÅGA – älvängar och radby vid
Ljusnan
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Bedömningen av Kyrkbyängarna grundas på
fältbesök i området.

Kyrkbyängarna med Prästnäset vid Ljusnan
nedanför Järvsö är ett gammalt slåtterlandskap. I likhet med Holmarna söder om Järvsö
byggs Kyrkbyängarna upp av finkorniga älvsediment och uppvisar flera parallella mycket
vackert utbildade levéer (älvvallar).
Kyrkbyängarna hade en gång stor betydelse
som slåttermarker. Tätt placerade timmerlador, varav många tyvärr raserade, vittnar såväl om ängarnas betydelse som om
ägosplittringen. Eftersom ladorna undantagslöst byggts på levéerna, åskådliggör raderna
av lador dessutom de största levéernas
sträckning.
I och med att hävden till stor del upphört
under 1900-talet var Kyrkbyängarna på väg
att fullständigt förbuskas. Tack vare genomgripande landskapsvårdsåtgärder med
röjningar, stängsling och betesdjur har
tillståndet på ängarna förbättrats.

De lador som finns kvar är i relativt gott
skick. Det är av stor kulturhistorisk vikt att
de kvarvarande ladorna vidmakthålls och
bevaras för framtiden.

Kyrkbyängarna betas av nötkreatur och
området är mycket välbetat och ger överhuvudtaget ett välskött och vackert intryck.
Det är öppet och områdets struktur är tydlig.
Bland de glest utspridda träden finns många
som är grova och relativt gamla, särskilt de
knotiga tallar som är typiska för södra
Mellanljusnans stränder.

Älvängarna med sin fortfarande delvis
yppiga vegetation är intressant som fågellokal. särskild vikt har området som rastlokal
för änder och vadare under vårens högvattenperioder, men även småfågelfaunan är
rik.
Väster om Kyrkbyängarna, på Ljusnanåsens
krön som blott obetydligt höjer sig över
åkermarkerna väster om byn, ligger radbyn
Norrvåga. Utblicken från väg 83 mot den
vackra byn med Järvsöklack i fonden tillhör
länets mer spektakulära. Norr om Norrvåga,
mellan Ljusnan och den gamla landsvägen
mot Ljusdal, utbreder sig ett öppet
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jordbrukslandskap. Kyrkbyängarna har både
naturvetenskapligt, särskilt geologiskt, och
kulturhistoriskt värde. De är omtyckta som
strövområde. På Prästnäset, den sydliga
spetsen av området, finns en badplats med
förnämlig sandstrand.
Det är för bl.a. landskapsbilden ytterligt
värdefullt att Kyrkbyängarna hålls öppna.
Beteshävden bör därför vidmakthållas.
Det är också angeläget att det öppna
landskapet kring Norrvåga bibehålls.
Beskogning eller bebyggelse på
åkermarken skulle vara förödande för den
vackra miljön.

Kyrkbybadet är en av de kommunala
badplatserna i Ljusdal. Vägen till badet är
också den naturliga vägen in till Kyrkbyängarna som strövområde.
Denna bedömning gäller naturligtvis
fortfarande och vi konstaterar att mycket
positivt har hänt på Kyrkbyängarna och att
de och Norrvåga by med omgivande åkrar
sköts på ett sätt som tillvaratar alla
intresseaspekterna: KGLZF.

Norrvåga har ett mycket högt kulturhistoriskt
värde. Hela området är av riksintresse för
naturvården. Norrvåga by ingår i den för
kulturminnesvården riksintressanta Järvsöbygden.
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183 LGKF, II/2, Riks-N, Riks-F
ÅSBODALEN – vackert jordbrukslandskap
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Området har besökts genom att åka bil genom dalen. Betesmarken i bäckravinen vid
Klubbans har besökts i fält.

Näsbergsåsen grenar av från Ljusnanåsen vid
Tevsjön, följer Åsbodalen och vinklar av mot
väster vid Åsbo där den bildar åsnätet mellan
Sortvattnet och Stråsjön. Åsen är inom stora
delar av dalen inte särskilt framträdande,
men viss täktverksamhet har trots det
Spåren efter de gamla grustäkterna i Grönås
förekommit, särskilt vid Grönås.
finns kvar vid vägen till Västra Myra och vid
gården ErsMarkus. Den större täkt som fanns
strax väster om ErsMarkus är återställd med
matjord och är numera betesmark.
Den djupa och delvis ganska trånga dalgången karaktäriseras av ett mosaikartat odlingslandskap, dessvärre delvis igenväxande. Gårdarna ligger högt uppe på dalsluttningarna mot de omgivande bergen. I dalgången, i nära kontakt med de åkrar som
tidigare till stor del varit slåtterängar, finns
ett stort antal lador bevarade.

Mitt i dalen vindlar Åsbobäcken-Milån,
kantad av en lövskogsridå. Mellan gårdarna
Flatan och Klubban rinner Åsbobäcken i en
vacker ravin från vilken mindre raviner
grenar ut åt sidorna och ger landskapet en
småbruten och mycket tilltalande
karaktär.

Åsbodalen är värdefull på grund av sin landskapsbild. Åsen och ravinerna kring Åsbobäcken är av geologiskt intresse. Jordbrukslandskapet i dalen bör bibehållas öppet.
Täktverksamheten bör inte utökas.

Det är framför allt dalgångens västligaste del,
i området närmast Åsbobäcken, som igenväxning med träd och buskar breder ut sig.
I dalgångens östliga del, fram till Åsbobäckens utlopp i Milån, är markerna mer
öppna nu än 1997. Bl.a. så röjs Åsbobäckens
meandringsområde kontinuerligt genom ett
privat initiativ.
Det är Åsbobäcken som rinner genom detta
område (Den rinner i Milån ca 1 km längre
österut).
Detta område är mycket välskött och betas i
år (2013) av både hästar och nötkreatur.
De av bäcken bildade, branta slänterna som
sedan länge betats är ett unikt landskapselement i dessa trakter. Det är viktigt med
kontinuerligt bete.

Längst in i Åsbodalen, där skogsmarken tar
vid, pågår grus och bergtäkt i och vid Näsbergsåsen. Denna verksamhet expanderar.

Åsbodalen ligger inom riksintresset Ljusnandalen för såväl naturvård som friluftsliv.
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184 FBL I/2, Riks-N, Riks-F
ÖJEBERGET – KRAMSTATJÄRN - fritidsområde
Ur ”Värdefull Natur i Gävleborg

Kommentarer
Öjebergets sydsluttning, området mellan
gamla Öjebergsserveringen och husvagnscampingen har inventerats i fält (se karta 1).
Kramstatjärn har besökts och den nordvästra
stranden har inventerats översiktligt i fält.

Öjeberget dominerar landskapet vid Järvsö
och bildar tillsammans med Gruvberget och
Tranåsen ett av Ljusnandalens viktigaste fritidsområden. Genom de anläggningar, som
uppförts på Öjebergets sluttningar för
framför allt utförsåkning på skidor, har
området blivit en angelägenhet för en stor
del av Mellansverige. Berget är ett omtyckt
strövområde och för turismen i Ljusnadalen
ett av de allra viktigaste.
Järvzoo, djurparken i Öjebergets södra
sluttning, har uppförts med den uttalade
ambitionen att visa nordiska djur och verka
för deras fortlevnad.
Mitt i det stora bergkomplexet ligger
Kramstatjärn, ett välbesökt utflyktsmål
med raststuga och vandringsleder. Tjärnens
stränder, särskilt den nordvästra, utmärks av
massförekomst av Ängsull. På samma strand,
i närheten av ett bäckutflöde, påträffas också
Strandlummer tillsammans med Dytåg och
Löktåg. Strandlummer är en raritet i Hälsingland.

Sedan 1997 har slalombackarna på sydsidan
av Öjeberget byggts ut och två sittliftar instalerats. På senare år har också barmarksverksamheten ”Järvsö Bergcykelpark” tillkommit inom i stort sett samma område som
sydbackarna.
I anslutningtill Järvzoo har Rovdjurscentrum
”De 5 Stora” byggts.

Vid Kramstatjärn finns ett antal fiskebryggor,
varav en rullstolsanpassad. Vid tjärnen ligger
också en timrad raststuga, grillplats och ett
vindskydd. Stugan är öppen för allmänheten
och är välbesökt året runt. Platsen sköts av
Järvsö fiskevårdsförening. Kramstatjärn och
dess raststuga har länge varit ett omtyckt mål
för fiske och skogsutflykter. Dess betydelse
har blivit ändå större på senare år då vandringslederna i Järvsöområdet har byggts ut
och vandring som fritidsverksamhet har ökat
betydligt. Kramstatjärnsstugan är något av en
knutpunkt för flera leder i området.
Bergmassivet Gruvberget/Tranåsen/Öjeberget har en stor potential för ökat friluftsliv
framför allt inom den tysta naturnära sektorn
som vandring, längdskidåkning och utevistelse överhuvudtaget. Det är önskvärt att
kommun och markägare gemensamt kan
främja och underlätta sådana aktiviteter
genom att i allemansrättens anda säkra områdets tillgänglighet för allmänheten och för
arrangörer av sådana aktiviteter.
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Vid Kramstatjärn finns brytvärda förekomster av vanadin. Vid flera tillfällen har
tanken på storskalig gruvbrytning väckts,
hittills dock utan att realiseras. Gamla
gruvor finns ett par hundra meter öster om
Kramstatjärn.

Det torde numera vara klart att gruvbrytning
i Kramstatjärnsområdet eller i Gruvbergskomplexet överhuvudtaget är otänkbart.
(Riksintresse för naturvård och friluftsliv)

I Öjebergets branta ostsluttning finns ett litet
stråk med örtrik och intressant flora.
Lokalen, som ligger nedanför och öster om
trappstigen till Öjebergsserveringen, består
av en liten ”skåra” i berget med lättvittrad
gabbro omgiven av granit. Bland de
intressantare arterna kan nämnas Skogsnarv,
Trolldruva, Stinknäva, Lönn, Stinksyska,
Besksöta, Kungsljus, Måbär och Blåsippa.
Myskmara, Underviol, Skuggviol och
Dvärghäxört har tidigare uppgetts (1800-tal)
men har inte kunnat återfinnas.

Detta område ligger något längre västerut än
vad som beskrivs i ”Värdefull natur i Gävleborg”. Det ligger på båda sidor om Tornbergsleden mellan Bergvägen och husvagnscampingen på Öjeberget. (Se karta 2)
Området har karaktären av en övervuxen
rasbrant och det vittrade berget består troligen av gabbro och/eller metavulkanit. Det
växer många näringskrävande arter i området
vilket visar att området är rikt, dvs. har ett
högre mark-pH än omgivningen med gott om
för växterna tillgängliga näringsämnen.
Exempel på sådana arter i området är; brännässla, stinksyska, stinknäva, blåsippa, bergslok, häckvicker, vårärt, trolldruva, skogsnarv, skogsnäva (midsommarblomster),
ormbär, skogsnattviol, kranshakmossa, olvon, druvfläder, måbär, skogstry och lönn.
Det är osäkert om den gamla uppgiften om
”myskmara” syftar på Galium odoratum eller
Galium triflorum. Ingen av dessa och inte
heller dvärghäxört påträffades vid denna
inventering men biotopen skulle passa dessa
arter. Det finns mycket rikligt med violer i
sluttningen men det är svårt att artbestämma
dessa vid denna tid på året.

Skogsbruket på Öjeberget – Gruvberget
bör bedrivas med särskild hänsyn till
friluftsliv och landskapsbild. Berget ligger
i Ljusnandalen som är riksintresse för
både naturvård och friluftsliv.

Hela ovan beskrivna område, på båda sidor
av Tornbergsleden och även söderut fram till
Trappstigen har mycket höga skogliga
värden även om det är ett litet område. Det
finns en ovanlig mångfald i trädskiktet;
Gamla, delvis grova tallar, gran i alla stadier
en del mycket grova inklusive stående och
liggande döda, rönn, asp, sälg, gråal, björk
och lönn. Anmärkningsvärt på dessa
breddgrader är att det är så mycket lönn i
olika åldrar. Rikligast med lönn är det i
området närmast Bergvägen där också de
största lönnarna finns. Arter i området som
visar på skoglig kontinuitet är t.ex.
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hällebräken, revlummer, kammossa, mörk
husmossa och sälgticka.
Ett intressant fenomen i denna sluttning är
uppslag av troligen fågelspridda arter som
ek, tall av bergtallstyp och spärrgrenigt oxbär. Dessa tycks klara sig bra i den skyddade
sluttningen.
I detta område bör inget skogsbruk alls
bedrivas. De enda åtgärder som kan
accepteras är att hålla stigarna Trappstigen
och Tornbergsleden framkomliga för
vandring. De befintliga stigarna är i sig en
kvalité eftersom det gör detta oländiga men
fina och intressanta område tillgängligt för
allmänheten. Någon form av information om
områdets kvalitéer i anslutning till stigarna
skulle vara värdefullt.

Karta 1.
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Karta 2.

Stinknäva, Öjeberget,
augusti 2013.
Foto: Carina Frost
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Mycket grov granlåga i långt gånget nedbrytningsstadium.
Öjeberget , augusti 2013
Foto: Carina Frost
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185, KLF, I/2, Riks-N, Riks-F
SÖDRA JÄRVSÖBYGDEN – öppet jordbrukslandskap
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Området är bedömt utifrån lokalkännedom.
Vi bor i Bondarv, centralt i området.

Ljusnandalens rika jordbruksbygd är sedan
länge känd för sin naturskönhet och
byggnadskultur. I alldeles särskilt hög grad
gäller detta det parti av älvdalen, som ligger
söder om tätorten Järvsö. Bygden består här
av ett öppet och kuperat odlingslandskap i
svag sluttning mot älven. Bebyggelsen ligger
i höjdlägen, omgiven av åkermark. Här finns
flera exempel på välbevarade bybildningar,
men vanligen ligger gårdarna utspridda i
landskapet. De fuktigare markerna utmed
älven i områdets södra del har tidigare främst
utnyttjats för slåtter och bete. (Holmarna och
Minesängarna, se objekt 189 Holmarna).
I södra Järvsöbygden ligger flera byar, Väster om älven, på Storsidan: Nybo, Löräng,
Tå, Myra, Hamre, Bondarv, Älvsätra, Ulvsta
och Kramsta. Öster om älven, på Lillsidan:
Vik, Föränge, och Sanna. Området har sitt
största värde i det mycket välvårdade kulturlandskapet med dess fina gårdsanläggningar och värdefulla bebyggelse. Ett stort
antal fastigheter har klassats mycket högt
i kommunens bebyggelseinventering.
Minesängarna vid Ljusnan tillhör den
deltaformation, som också bygger upp Holmarna men skiljs från dessa av Ljusnans huvudfåra. Milån som rinner genom Södra
Järvsöbygden, har sitt utflöde vid Minesängarna. Ängarna har förr varit av stor betydelse för främst slåtter men även bete. På
grund av ändrad hävd har de i stor utsträckning lämnats att växa igen. Minesängarna karaktäriseras därför idag till
stor del av buskvegetation och lövskog. I
likhet med Holmarna har det blivet en
värdefull fågel- och viltbiotop.

Om ”Värdefull natur i Gävleborg” skulle
presenteras idag, 2013, borde Södra Järvsöbygden klassas som Riks-K. Detta bl.a. för
att bygden är ett fint exempel på Världsarvet
Hälsingegårdars sammanhang; Ekonomiskt,
socialt och ekologiskt.

Det levande jordbruket är det viktigaste
värdet. Att detta pågår i en kulturvårdande
anda är ett extra värde i bygden, både för de
fastboende och för besökaren som får
uppleva kulturarvet i ett begripligt sammanhang.

Minesängarna är fortfarande i stort sett
igenväxta, vilket säkert är en fördel för
fågellivet. I området finns en enkel men
mycket populär och välanvänd campingplats
och en fin badstrand. De har de senaste åren
fått allt fler aktiviteter; Strandcafé, volleybollturneringar mm. Denna användning tycks
inte störa fågellivet eftersom det är i olika
delar av området.
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Södra Järvsöbygden utgör för många sinnebilden av Hälsingland med en storslagen
jordbruksbygd i en öppen och vidsträckt älvdal. Det är ett av de mest värdefulla exemplen i länet på denna landskapstyp och är
därför av mycket stort värde för såväl
turism, friluftsliv som naturvård.
Minesängarna är av betydelse för fågellivet.

På grund av Södra Järvsöbygdens attraktiva
landskapsbild och dess stora värde för främst
turism och friluftsliv är det inte förenligt
med naturvårdens intressen att genom
t.ex. täkter, ändrad markanvändning eller
olämpligt utformad bebyggelse påverka
landskapet. Det är dessutom av synnerligen stor vikt att det öppna landskapet
bibehålls. Även en ganska måttlig beskogning av älvdalen skulle vara ödesdiger för
landskapsbilden.

Sedan 1997 har detta värde ökat och blivit
ännu mer uppenbart. Eftersom besöksnäringen är den starkast växande näringen i
kommunen och den enda näringsverksamhet
som inte kan flytta någon annanstans. Det är
detta område som möter besökaren som
kommer till Ljusdals kommun söder ifrån,
med tåg eller bil längs Ljusnans dalgång.

Enskilda fastighetsägare låter sin mark växa
igen trots att de ligger mitt i dalgången och
fullt synligt från riksväg 83. Detta är i strid
med länsstyrelsens egen klassning och råd
från 1997 och borde påpekas för berörda
myndighet. Hur följer man upp en värdeklassning, vilka styrmedel finns?

Södra Järvsöbygden ligger i Ljusnandalen
som är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv.
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186 BLK, III/1, Riks-N, Riks-F
MYRA – öppen hagmark
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Ängen/hagen i Myra har snabbt besökts i fält
och vi har pratat med markägaren som är
mycket engagerad i bevarandet av områdets
botaniska värden.

Myra ligger i det småbrutna natursköna odlingslandskapet söder om Gruvberget, där
Ljusnans och Åsbobäckens dalgångar möts. I
byn finns en välhävdad 2 ha stor öppen, lätt
kuperad och ytblockig hagmark. Enstaka träd
– asp, björk, rön och gran – finns utspridda i
hagen liksom ros- och enbuskar. Hagen ger
trots det ett öppet intryck.
Ängsfloran är artrik med bl.a. blåsuga, jungfru Marie nycklar, kattfot och ormrot. Tidigare har även brudsporre noterats.

I beteshagen finns låsbräken och på den
angränsande tomten även topplåsbräken.

Mitt i betesmarken finns ekonomibyggnaderna kvar efter en gård, vars huvudbyggnad brann under 1930-talet. Byggnaderna
bidrar tillsammans med äldre åkerstrukturer
till att ge hagmarken en ålderdomlig karaktär. Konstgödsel har aldrig använts.

Dessa ekonomibyggnader finns fortfarande
kvar och är relativt välskötta. De används
dock inte längre och det långsiktiga bevarandet är osäkert.

Bevarandevärdet är högt genom kontinuerlig hävd, artrik ängsflora och värdet
för landskapsbilden. Det är från naturvårdens synpunkt angeläget att den
fortsatta driften säkerställs.

Hagmarken/ängen har betats under ett antal
år av nötkreatur av rasen scottish highland
cattle. Under några år har inte betet varit
tillräckligt intensivt och inte styrts till de
värdefullaste delarna av hagmarken. Under
sommaren 2013 har området betats av hästar
och betestrycket har ökat vilket varit till
fördel för floran. Det är viktigt att ängen
/hagen betas varje år och att betet under säsongen styrs till de delar som ur floravårdsaspekt behöver det mest.

Myra ligger i Ljusnandalen, som är av
riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
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187 FBGL, I/NR, Riks-N, Riks-F
KYRKÖN – naturreservat och utflyktsmål
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Kommentarerna till Kyrkön bygger på
lokalkännedom och många tidigare besök
även under 2013.

Kyrkön i Ljusnan är av central betydelse i
den natursköna och kulturhistoriskt intressanta Järvsöbygden. Ön domineras av
Järvsös mäktiga kyrka, ansedd som en av
landets största landsortskyrkor.

Till kulturhistoriskt värde bör också räknas
kyrkogården, i tre olika nivåer med olika
ålder.

Kyrkön är en del av Ljusnanåsen, avskuren
från huvudåsen av Ljusnan och omfluten av
älven. Älven har sin huvudfåra öster om ön
som reser sig brant närmare 20 meter över
älvens yta, kraftigt påverkad av det strömmande vattnet. I väster skiljs ön från fastlandet av Lillälven, en liten lugnflytande
gren av Ljusnan. Stranden här är lägre och
flackare.
I kyrköns branta östra sluttning växer
längst i norr en lövdominerad blandskog
av asp, björk, och enstaka barrträd.
Fältskiktet är rikt med bl.a. trolldruva,
midsommarblomster och liljekonvalj.
Huvuddelen av den branta östsluttningen
karaktäriseras emellertid av en barrblandskog
med upp till 200 år gamla granar och tallar
som är 450 år eller äldre. Den lundartade
floran i lövskogen har här ersatts med bl.a.
blåklockor och prästkragar.

Detta område, inom naturreservatet,
avverkades utan tillstånd för ett antal år
sedan. Detta har haft en betydande inverkan
på fältskiktet genom det drastiskt ökade
ljusinsläppet.
Längs öns stränder finns mycket gamla tallar
av samma typ som finns hela vägen längs
Ljusnan, åtminstone från Ljusdal och förbi
Järvsö. Dessa grova, relativt korta, knotiga
tallar är i sig unika och mycket skyddsvärda.

Öns sydligaste del intas av ett 160-årigt tallbestånd med inslag av gran och trivialt fältskikt. Den flackare delen av Kyrkön, mellan
åsen och Lillälven, har till stor del varit uppodlad. Här växer idag en blandskog av tall,
gran, asp och björk med trivialt fältskikt.
Den mycket gamla färdväg, som följt Ljusnans dalgång genom Hälsingland, har gått
över Kyrkön. Därom vittnar rester av stenkistor mellan öns södra udde och det östra
fastlandet, samt en 200 meter lång broruin

Kyrkön bör betraktas som ett område intressant för kulturminnesvård, även om det inte
är riksintresse för detta.
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mellan öns norra udde och fastlandet i väster.
Nordost om kyrkan finns dessutom ett vackert stenfundament till den bro från 1880-talet
som då var landets längsta järnbro. Knappt
100 meter från kyrköns sydspets finns en
varggrop.
Trots att Kyrkön i hög grad påverkats av
mänsklig verksamhet ger delar av ön ett
ursprungligt och nästan urskogsartat intryck. Detta beror främst på den åldriga
skogen där enstaka stubbar inte stör
helhetsintrycket. Ön är ett uppskattat och
livligt frekventerat friluftsområde.

Strax före stormen ”Dagmar” i december
2011 avverkades många träd på öns västra
sluttning i den del som ej är naturreservat
(godkänd avverkning). Under stormen föll
sedan många av de kvarvarande träden på
västra sidan. Detta bidrog till att nästan alla
träd mitt emot på öns östra sida, inom
reservatet också föll. Detta blev ett stort om
än ”naturligt” ingrepp i reservatet.
Denna händelse visar hur viktigt det är att ha
föreställningsförmåga och att ta hänsyn till
”What if?”-scenarion när människan gör
ingrepp i känsliga naturområden.

1971 avsattes Kyrköns södra del och östra
sluttning som naturreservat. Syftet med reservatet är att skydda åsbildningen och skogen
och att trygga allmänhetens möjligheter att
besöka ön. En naturstig har anlagts inom reservatet.
Kyrkön ligger i Ljusnandalen, som är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
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188 KLB, II/1, Riks-N, Riks-F
SANNA - sötvattenstrandäng
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Strandängen i Sanna har besökts i fält.

Till en av gårdarna i den vackra och ålderdomliga byn Sanna hör en 5 ha stor sötvattenstrandäng, belägen nära Ljusnan norr om
Sannavågen. Ängen saknar trädskikt men
innehåller spridda grupper av vide-, ros- och
olvonbuskar. Den dominerande och mest
intressanta vegetationstypen är en fuktig
stagghed med ormrot, blodrot och ängsvädd
förutom stagg. I ängens perifera delar finns
torrare avsnitt med bl.a. bockrot, kattfot,och
låsbräken. I ängen ingår dessutom fuktängar
av tuvtåtel-, högstarr- och fräken/starrtyp. En
lada på ängen kompletteras av ytterligare en
ängslada i omgivningarna, där det också
finns trägärdsgårdar och en fägata. Den
ursprungliga användningen av strandängen
var slåtter, men den har under mycket lång
tid utnyttjats som betesmark. Under det senaste decenniet har slåtterbruket, återupptagits. Ängen är ej skadad av konstgödsel.
Strandängen i Sanna är länets enda kända
slåtterhävdade raning (sötvattenstrandäng). Den har ett högt bevarandevärde på
grund av sin storlek, kontinuerlig och
störningsfri hävd, intressant flora, kulturhistoriska värden och landskapsbilden.
Den fortsatta hävden bör tryggas.

Slåtterhävden av ängen är fortfarande obruten. Ängen slogs i år (2013), med traktor och
slåtterbalk i början av augusti. Höet säljs till
Järvzoo.
Denna sötvattenstrandäng är omgiven av ett
mycket välskött, öppet jordbrukslandskap.
Hela området söder om Sanna by, ner mot
Ljusnan och mellan älven och Sannavågen
består av odlad åker eller välskötta betesmarker.

Ängen ligger i Ljusnadalen, som är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
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189 GKZBF, I/NVO, Riks-N, Riks-F
JÄRVSÖHOLMARNA – deltalandskap vid Ljusnans inlopp i Tevsjön
Ur ”Värdefull natur i Gävleborg”

Kommentarer
Storholmen i inom naturvårdsområdet
Järvsöholmarna har besökts i fält.

Holmarna i Ljusnan består av några mycket
flacka och låglänta öar vid Ljusnans utlopp i
Tevsjön. De är i egentlig mening delar av ett
delta, uppbyggt av älvsediment. Torön, som
sammanhänger med Kossholmen, är till skillnad mot de övriga en del av Ljusnanåsen.
Åsen följer Ljusnans dalgång men är här i
övrigt överlagrad av älvsediment. Först vid
Sanna, norr om Holmarna, visar den sig på
nytt. Från Torön avlänkas en sidoås mot Milåns dalgång (Näsbergsåsen).
De olika öarna inom Holmarna skiljs från
varandra av smala strömfåror med normalt
stillastående vatten. Endast vid högvatten, då
Holmarna dessutom till stor del är översvämmade, strömmar vatten i dessa fåror.
Holmarna har hävdats under mycket lång tid.
Slåtter har varit den viktigaste brukningsformen. Eftersom ägosplittringen varit betydande, som ofta på denna typ av marker, har
ladorna stått tätt. Under 1900-talet har höfångsten successivt avtagit, slåttermarkerna
lämnats att växa igen, lador förfallit och
skogsplantering sannolikt förekommit.
Under 1970-talet aktualiserades tanken på att
skydda Holmarna. Genom omfattande
restaureringsarbeten har Holmarna till
stor del återställts som beteslandskap och
ett flertal lador har restaurerats.

Sedan 1997 har arbetet med restaureringen
av Holmarna som öppet landskap gjort att det
nu 2013 är en mycket välskött och öppen
betesmark. Successivt har träd tagits ner så
att det nu endast är glest ställda, ganska stora
träd kvar. I de blötare områdena finns en del
salixsnår.
Fler lador har restaurerats genom olika byggnadsvårdsprojekt så de lador som finns kvar
är alla i tämligen gott skick.
2013 betas området av nötkreatur och efter
betesperioden utförs putsning av markerna.
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Holmarna är biologiskt intressanta. På
grund av variationen mellan våtmarker,
buskvegetation och lövskog är fågellivet
rikt och varierat. Området har dessutom
en viss betydelse som sträcklokal.

Vi har inte inom denna undersökning kunnat
verifiera detta, men det är möjligt att Holmarnas betydelse som fågellokal är mindre
nu än 1997 eftersom landskapet har öppnats
så mycket.
Det öppna beteslandskapet liknar det gamla
slåtterlandskapet och bete är nu, 2013, den
enda ekonomiskt realistiska hävden av denna
typ av områden.

Holmarna är värdefulla för friluftslivet:
som strövområde, för naturstudier och inte
minst för en mycket omtyckt badplats vid
Ljusnans strand.

Trots de inhängnade betesområdena är området tillgängligt året runt, tack vare att brukarna satt upp övergångar över stängslen på
många ställen.

1987 skyddades Holmarna som naturvårdsområde för att ”bevara områdets ytformer,
kultur- och naturlandskap”.
Holmarna ligger i Ljusnandalen, som är av
riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
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