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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara det stora 
sammanhängande området av urskogsartad skog och våtmark.  
 
Reservatet södra delar domineras i huvudsak av gammal brandrefugial granskog, delar i norr 
har däremot brunnit mer frekvent och naturvårsbränning kommer därför att införas i en 
mindre omfattning. Huvuddelen av reservatets skogar ska dock få utvecklas fritt, dvs. genom 
att låta de naturliga processerna få fortgå. 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Buberget 
Skydd Naturreservat – 2402105 
Kommun Storuman 
Läge 3 mil sydost om Storuman, kartblad 22H 8-9 e-h, 

naturgeografisk region 32c och 33h, koordinat 1580500 / 
7197400 

Ägarkategori Bolag, Sveaskog 
Fastigheter Jovan 4:1 
Totalareal 2292.7 ha 
Produktiv skog 1783 ha 
Myr 500 ha 
Vatten 7 ha 
Tallskog 42 ha 
Granskog 1400 ha 
Barrblandskog 110 ha 
Lövblandad barrskog  
(gles granskog med glasbjörk) 

165 ha 

Bergimpediment – tall 60 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Buberget ligger ca tre mil sydost om Storuman. Reservatet är beläget i ett 
höglänt och småkuperat landskap, vilket varierar i höjd mellan 400-600 möh. Berggrunden 
utgörs främst av yngre graniter och bitvis är moränen mycket blockig. Området var tidigare 
ett domänreservat men ombildades 1997 till naturreservat. Granen dominerar överlag inom 
reservatet men kring myr- och våtmarker, samt kring bergimpediment, finns ett större inslag 
tall. Inom reservatet finns ett par större skog- myrmosaiksområden, ett ligger i direkt 
anslutning till den väg som passerar igenom området. Det andra myrområdet ligger i 
reservatets södra del, denna våtmark är en klass 1 myr och här finns även Västerbottens enda 
kända lokal för varglav. Reservatet är med  sina 2292 hektar ett av de största skogsreservaten i 
regionen, ett riktigt vildmarksområde.  
 
 
 
 



 

 
 
     Figur 1. Översiktskarta för Bubergets naturreservat. 
 
 
Granmiljöerna inom reservatet är ofta artrika och ett flertal rödlistade arter finns knutna till 
denna typ av livsmiljö. Inom reservatet har fynd av bl a rynkskinn, doftskinn, gränsticka, 
trådticka, ostticka, harticka och rosenticka gjorts. I tallmiljöerna finns arter som ex 
dvärgbägarlav, tallticka och skrovlig flatbagge.   
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Buberget har av regeringen föreslagits att ingå i nätverket Natura 2000 
(Natura 2000-id SE0810089), 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 naturvärden 
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Gran- och barrblandskog 
Innefattar all skog av brandrefugial karaktär. Även de delar som tidigare präglats av 
skogsbränder men som nu, pga. brandens frånvaro, redan har naturvärden knutna till 
granskog, ska få utvecklas fritt genom en fortsatt naturlig succession.   
 
 
 
 
 



 

 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad gran-/barrblandskog ska vara minst 1735 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 
 

• Fri utveckling och tillsyn av att reservatsföreskrifterna efterlevs (delområde 2, bilaga 
1). 

• Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket utsatta arter, eller för att nå 
uppsatta mål, 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 42 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 20 % av den totala 

vedvolymen. 
• Andelen gran får ej överstiga 25 %  (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 15 år. Minst 5 hektar ska brännas 
vid varje tillfälle (delområde 1, bilaga 1). För att ge de brandberoende arterna en god 
möjlighet att finnas kvar i landskapet ska bränningarna tidsmässigt samordnas med bolagens 
bränningar. 
 
3.3 Våtmarker och vatten 
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark ska vara minst 507 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst 5 karakteristiska arter ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 

• Fri utveckling. 



 

4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet är lätt att nå via den skogsväg som går ända fram till reservatet. Reservatet är 
ett stort och tämligen orört område och det är viktigt att det även fortsättningsvis behåller sin 
”vildmarksartade” karaktär. Besökare ska därför nyttja området utifrån dess naturgivna 
förutsättningar.  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Reservatsskyltar finns idag uppsatta inom reservatet. 
 
4.1.1 Kvalitetsmål 
 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. Inga uppmarkerade leder kommer därför att anläggas. 

• Informationsskyltar i minst A1-storlek ska finnas uppsatta på strategiska platser inom 
reservatet.  

• Kartor och information ska finnas lätt tillgängligt för besökare. 
 
4.1.2 Åtgärder 
 

• En ny reservatsskylt i A1-format ska tas fram och sättas upp. Skylten ska sedan bytas 
ut vid behov (skyltplatser, se bilaga 2). 

• Kartor / reservatsbroschyrer ska finnas tillgängliga vid skyltställen.  
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
En timrad skogskoja som ägs och förvaltas av Sveaskog finns intill den skogsväg som går 
igenom reservatet. Kojan ligger mycket bra placerad inom reservatet, med utgångspunkt för 
besökare, och bör om möjligt underhållas och hållas öppen för allmänheten.  
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning, Sveaskog förvaltar denna 
nyttjanderätt.  Förnyelse eller utökning av jakträttsupplåtelse ska godkännas av länsstyrelsen.  
 
 
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 + ställ för området (3 ex) 2006-2009 
Genomföra en naturvårdsbränning inom delområde 1 2009-2020 
Kartlägga förekomsten av varglav i området. 2006-2015 
Genomföra en naturvårdsbränning inom delområde 1 2030-2035 



 

 
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 
   Anna Wenngren 
 
 
 
Bilagor:  1. Indelning i skötselområden 
 2. Anläggningar och information för friluftslivet 
  
Sändlista 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 55405, 114 84 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Storumans kommun, Miljöavdelningen, 923 81 Storuman 
Naturvårdsregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  BILAGA 1  
 
 
        
INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 
 

 
 
 

1) Brandpräglad skog- myrmosaik. Inom området ska lämpliga myrholmar brännas. 
Rastrerade områden är förslag på lämpliga områden att börja bränna. 

2) Skog och våtmark med fri utveckling.   
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10520-10521/96, 231-10523/96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        BILAGA 2  
 
        
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 
 

 
 
Informationsplatser där reservatsskyltar ska finnas uppsatta. Vid gränserna efter vägen samt 
vid den skogskoja som ägs av Sveaskog. 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10520-10521/96, 231-10523/96 
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