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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att bevara nuvarande strukturer 
med brandpräglad tallskog. Skötseln ska därför syfta till att bevara och utveckla områdets 
karaktär, en brandpräglad skogsstruktur med de arter som naturligt följer dess typiska 
dynamik.  
 
De delar som tidigare präglats av återkommande skogsbränder men som nu, pga. brandens 
frånvaro, utvecklat en stark grandominans, eller utvecklat andra naturvärden som ej gynnas av 
brand, ska få utvecklas fritt genom en fortsatt naturlig succession. 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Borup 
Skydd Naturreservat – 2402091  
Kommun Norsjö 
Läge 1 mil norr om Norsjö, kartblad 23J 3e, naturgeografisk 

region 32c, koordinat 1670200 / 7216300 
Ägarkategori Bolag - Sveaskog 
Fastigheter Vidmarken 3:1 
Totalareal 67.5 ha 
Areal produktiv skog 62 ha 
-         vatten och impediment 4 ha 
-         skyddad skog 62 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
Naturtyper – VIN (Avser klassificering enligt Vegetationstyper I Norden, 1994) 
   
Tallskog av lingonristyp 2.1.1.3 42 ha
Tallskog av lavtyp 2.1.1.1 1 ha
Granskog av blåbärsristyp 2.1.2.1 16 ha
Granskog av lågörttyp 2.1.2.3 1 ha
Myrvegetation 3. 3.5 ha
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Borup ligger ca 10 km norr om Norsjö, i Norsjö kommun. Området avsattes 
först som Domänreservat 1954 varefter området 1997 överfördes till att bli naturreservat. 
Vägen 95 mot Glommersträsk passerar rakt igenom naturreservatets östra sida, vilket gör 
reservatet mycket lättåtkomligt för besökare.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
          Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Borup. 
                
 
Naturreservatet är mycket naturskönt och har i söder avsnitt som är av en något mer dramatisk 
karaktär, blockrika branter och dråg med frodig vegetation. Den norra delen av reservatet 
består av ett småkuperat och sandåsliknande system vari en mindre, och vackert belägen, 
skogstjärn finns. Från Lilltjärn rinner sedan en mindre bäck i östlig riktning igenom 
reservatet. Berggrunden i området utgörs i huvudsak av sura till intermediära vulkaniska 
bergarter. Vegetationen varierar och i de södra delarna hittas ett par rikare dråg med inslag av 
högvuxet blåbärsris, lägre örter och arter som ex. hässlebrodd och norna. Tallen är det 
härskande trädslaget inom reservatet men kring förekommande dråg hittas även ett större 
inslag av gran. Kring dessa fuktdråg växer även en del rönn, asp och gråal. I de flackare, 
kärrartade partierna, finns ofta ett större inslag av skvattram, högre belägna delar av reservatet 
ofta är av torr ristyp med lingondominans och ett större inslag av lavar i bottenskiktet.  
 
Skogen i området domineras av en 150-200 år gammal brandpräglad tallskog som i stora delar 
tidigare dimensionavverkats, torrskogsavverkats och delvis även brutits på stubbar för 
tjärbränning. Enstaka riktigt gamla tallar (> 300 år) och torrakor finns dock kvar i området. 
Tillgången på så väl gamla som färskare lågor är överlag sparsam, men i reservatets västra 
del, i anknytning till hygget utanför reservatet, finns det rikligt med grova vindfällen och detta 
troligen till följd av att hygget togs upp. Större delen av reservatet är brandpräglat och har 
historiskt sett brunnit ett flertal gånger. Ungefär 30 % av tallarna uppvisar brandljud varav 
många har två invallningar. Rekryteringen av tall är överlag sparsam och endast ett par 
generationer av tall utgör den egentliga skogsstrukturen. I området med de stormfällda gamla 
tallarna finns det dock ett ganska gott uppslag av nya tallplantor. I reservatets östra del, öster 
om vägen, finns ett flertal dråg och allmänt mer löv insprängt i skogen, främst björk. 
Terrängen är även här småkuperad och spår ifrån svunna tiders skogsbruk som stubbar, gropar  
 
 



 

efter stubbtäkt och kvarlämnade toppar är allmänt förekommande. Längre norrut efter denna 
kant så hittas även ett mindre stråk av skogsbevuxen myr. 
 
I reservatets mer öppna delar, med gammal tallskog, finns det tämligen gott om spår efter den 
rödlistade reliktbocken. 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Borup ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810088), 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  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Granskog  
Innefattar all granskog barrskog inom reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad granskog ska vara minst 30 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 gran ska kunna hittas.  
• Norna ska finnas i livskraftiga bestånd. 
 

Åtgärder 
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket 
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga. 
 
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 30 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 % (av 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 tall ska kunna hittas. 



 

 
Åtgärder 
Bränning, alternativt brandefterliknande åtgärder, inom mindre delområden med ett intervall 
av högst 10 år (se bilaga 1). 
 
Våtmarker och vatten 
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar, 
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 4 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Skogssjöarna/-tjärnarnas vattenkemi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna 

hittas. 
 
Åtgärder 
Fri utveckling 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Reservatet Borup ligger alldeles intill den stora vägen 95 mellan Norsjö och Glommersträsk 
och är ur denna synvinkel mycket lättillgängligt för besökare. Naturreservatet har däremot 
inte något större antal besökare och med tanke till reservatets karaktär och läge så kommer det 
förmodligen aldrig att bli ett högt besökstryck i området (klass 3).  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
En väl upptrampad stig från parkeringsfickan efter vägen 95 och löper rakt västerut till den 
lilla tjärnen i reservatet. Informationsskyltar i A4-format om reservatet finns uppsatta vid 
vägen, där den passerar gränsen till reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Reservatets entré ska vara där stigen från tjärnen möter väg 95. 
• Reservatet ska vara skyltat från väg 95 och skyltarna ska vara i minst A3-format. 
• Den stig som leder upp till tjärnen ska vara väl uppmarkerad. 
 

Åtgärder 
 

• En ny reservatsskylt i minst A3-format ska tas fram och sättas upp på angivna platser, 
se bilaga 2. 

• Den befintliga stigen ska markeras upp på nytt. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Inga anläggningar finns. 
 
 



 

6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs enligt gällande jaktlagstiftning, förvaltas av Sveaskog.  
 
 
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. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder  
 
Åtgärd Tidpunkt 
   
Ta fram en ny reservatsskylt  2006-2010 
Uppmarkering av befintlig stig 2006-2010 
Naturvårdsbränning omfattande minst 5 hektar skog 2010-2020 
Naturvårdsbränning omfattande minst 5 hektar skog 2030-2040 
 
 
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 
 
 
 
Bilagor:  1. Indelning i skötselområden 
 2. Anläggningar och information för friluftslivet 
 



 

Sändlista 
  
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
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                                      BILAGA 1 

 
        
 INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 
 

 
 
Karta med indelning i skötselområden. 
 
 Rastrerat område: Brandpräglad tallskog 
 Ej markerat område: Skog och våtmark med fri utveckling 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10492/96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                            BILAGA 2 
 
        
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 
 

 
 
Karta med informationsplatserna och stigen utmarkerad. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10492/96. 
 


