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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att bevara och utveckla
naturreservatets brandpräglade skogsstruktur och gynna de arter som naturligt följer dess
typiska dynamik. Eftersom återkommande skogsbränder varit en del av skogens långsiktiga
dynamik kommer bränning under kontrollerade former att användas i skötselarbetet.
De delar som tidigare präglats av återkommande skogsbränder men som nu, pga. brandens
frånvaro, utvecklat en stark grandominans, eller som redan har begynnande naturvärden
kopplade till granskog, ska få utvecklas fritt genom en fortsatt naturlig succession.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge

Bocksberget
Naturreservat – 2402089
Lycksele
1 mil sydost om Lycksele, kartblad 22I 2-3 i-j, naturgeografisk region 32c , koordinat 1646600 / 7163700

Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Areal produktiv skog
vatten och impediment
skyddad skog
Brandpräglad tallskog
Gran- och barrblandskog
Myr
Förvaltare

Bolag - Sveaskog
Bocken 1:1
68.1 ha
65 ha
2.8 ha
65 ha
32 ha
31 ha
2
Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Reservatet Bocksberget ligger ca en mil sydost om Lycksele och avsattes 1964 som
domänreservat på kronoparken Bocken i Lycksele kommun. Reservatet är geografiskt
uppdelat i två delområden. Huvuddelen av naturreservatet utgörs av berget ”Bocksberget”,
vilket är beläget mellan tre sjöar och bevuxen med en förhållandevis gammal brandpräglad
tallskog. Till reservatet hör även ett mindre delområde, beläget ca 2 km sydost om
Bocksberget. Landskapet i stort är starkt kuperat och berggrunden består i stora drag av
urgraniter samt yngre granit med pegmatit. Växtligheten i området är tämligen fattig och i
stora delar av området domineras fältskiktet av en torr lingonristyp som i svackor och längs
dråg övergår i frisk ristyp.
I den sydöstra sluttningen finns orörda täta tallföryngringar som är cirka 100 år gamla.
Skogen på bergets övre sydvästsluttning består av jämnhöga 100-150-åriga tallar. Död ved i
form av torrakor och lågor av tall är här sparsamt förekommande. Bergets nordsida sluttar
tämligen brant och här finns ett större inslag av gran, majoriteten av granarna är närmare 100
år. Här finns även enstaka grova tallågor och torrträd samt en sporadisk förekomst av
tallöverståndare över 250 år. I öster, längs bäcken mellan Bockträsket och StorTjäderbergstjärnen finns ett mindre gransumpdråg. Gransumpdråget domineras av en gammal
tätvuxen granskog med ett stort inslag av lägre örter. I detta område finns allmänt med lågor
av gran, dock främst av klenare dimension och i direkt anknytning till bäcken.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Bocksberget som är uppdelad i två delområden.

Ett flertal av de äldre tallarna i reservatet har två synliga övervallningar efter brand, enstaka
tallindivider har tre övervallningar. Den senaste branden bedöms ha ägt rum för ca 150 år
sedan.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet Bocksberget ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810339), den
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden
som finns utpekade för Natura 2000.

3. Skötsel av naturtyper
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att
utföras inom de olika delarna av reservatet.
3.1 Gran- och barrblandskog
Innefattar all gran- och barrblandskog inom reservatet.

Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad gran-/barrblandskog ska vara minst 31 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala
vedvolymen.
För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig
dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till naturtypen ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen i området ska i stort få utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda,
mycket utsatta arter, eller för att nå uppsatta mål, kan åtgärder komma ifråga. Åtgärder som
kan komma ifråga är att skapa död ved genom att manuellt skada enskilda träd, samt att gynna
löv genom luckhuggning av gran och halvfällning av enskilda lövträd.
3.2 Brandpräglad tallskog
Innefattar all brandpräglad skog som idag domineras av tall. Dessa skogar ska med en naturlig
brandfrekvens kunna upprätthålla sin öppna flerskiktade struktur.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad tallskog ska vara minst 32 hektar.
För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig
dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Andelen gran får ej överstiga 15 % (stammantal > 6 cm dbh).
Om möjlighet finns ska bestånden brännas med ett för området naturligt intervall.
Bränningarna ska skapa goda livsförutsättningar för brandberoende arter.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till naturtypen ska kunna hittas.

Åtgärder
Bränning av mindre delområden med ett intervall av högst 10 år. Minst 3 hektar ska brännas
vid varje tillfälle (bilaga 1).
3.3 Våtmarker
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av våtmark ska vara minst 2 hektar.
Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.
Minst 5 karakteristiska arter ska kunna hittas.

Åtgärder
Fri utveckling.

4. Friluftsliv
Naturreservatet Bocksberget nyttjas idag av en mindre skara besökare, främst vandrare och
fiskare. Reservatet ligger förhållandevis nära Lycksele tätort. Reservatet ska nyttjas utifrån de
förutsättningar som idag finns inom området.
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
En reservatsskylt finns uppsatt vid vägkorsningen och gränsen till reservatet i söder.
4.2 Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar
Skyltar i minst A3-format ska finnas uppsatta på de utmarkerade platserna (bilaga 2).

4.3 Åtgärder
•

Nya reservatsskyltar i A3-format ska tas fram och sättas upp (bilaga 2)

5. Övriga anläggningar
En skogsväg passerar igenom reservatet och fortsätter sedan norrut. Där vägen från söder
möter reservatsgränsen finns en liten avtagsväg in mot en gammal kronstuga som ligger inom
reservatet. En grillplats med bord och bänkar finns vid sjökanten strax intill kronstugan.
Längre bort efter stranden finns även ett vindskydd. Dessa byggnader ägs ej av staten och
länsstyrelsen kommer därför inte att ansvara för skötseln av dessa.

6. Nyttjanderätter
Jakt och fiske bedrivs enligt gällande lagstiftning. Sveaskog förvaltar dessa nyttjanderätter.

7. Utmärkning av gränser
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. Den digitala avgränsningen för
området är missvisande och behöver revideras.

8. Sammanställning av åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ta fram tre nya reservatsskyltar i A3-format
Brandförberedande huggning
Naturvårdsbränning om minst 3 hektar skog
Naturvårdsbränning om minst 3 hektar skog
Naturvårdsbränning om minst 3 hektar skog

2006 – 2010
2006 – 2010
2006 – 2010
2015 – 2020
2025 – 2030

9. Tillsyn och uppföljning
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt.
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och
rapporteras.
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd,
åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en
långsiktig uppföljning. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden har tagits fram.
Denna ska användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Lena Lundevaller
Peter Näslund
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2. Anläggningar och information för friluftslivet

Sändlista
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele
Lycksele kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, 921 81 Lycksele
Naturvårdsregistret, Peter N

BILAGA 1
INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN

Rastrerade område = Naturvårdsbränning
Omarkerat område = Fri utveckling
Tillhör reservatsbeslut: 231-10456-10471/96

BILAGA 2

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta med informationsplatserna utmarkerade.
Tillhör reservatsbeslut: 231-10456-10471/96

