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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Det primära syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att för framtiden 
bevara ett ekosystem med urskogsartad skog. Skogen i området har präglats av gångna tiders 
skogsbränder och skötseln ska därför syfta till att bevara en skog med branddynamik i för 
åtgärden lämpliga delar av reservatet. 
 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Bålforsen DR 
Skydd Naturreservat – 240282  
Kommun Lycksele 
Läge 3 km VN Betsele, kartblad 22 I 4-5 e-f, naturgeografisk 

region 32c, koordinat 1628400/7175100 
Ägarkategori Sveaskog 
Totalareal 29 ha  
Skyddad produktiv skog 27,6 ha 
 
Indelning i naturtyper (enligt KNAS) 
Tallskog 5,3 ha 
Granskog 1,2 ha 
Barrblandskog 20 ha 
Lövblandad barrskog 1,1ha 
Bergimpediment 0,1 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Bålforsen ligger 3,5 km NV om Betsele i Lycksele kommun. Reservatet utgör 
en sydsluttning ned mot Umeälvens strand i höjd med Bålforsens kraftstation. Området 
avsattes som domänreservat 1957 och ombildades till naturreservat 1997. Större delen av 
reservatet utgörs av talldominerad barrblandskog som bitvis har ett rikligt inslag av lövträd. I 
området finns genomgående rikligt med lämningar från mänskliga aktiviteter; skogen är 
välgallrad och stubbar finns spritt i reservatet. Området har på grund av dessa aktiviteter låg 
förekomst av död ved.   
 
En väg leder genom reservatet och delar området i en nordlig och en sydlig del. Norr om 
vägen utgörs skogen av talldominerad barrblandskog med rik granunderväxt. Genom området 
löper bördiga gransumpstråk med starkt inslag av lövträd. Skogen har brunnit för 
uppskattningsvis 100-150 år sedan och längst i norr växer äldre skog med spår av två bränder.  
 
Söder om vägen ligger en brandpräglad och bitvis brant sluttning som avslutas med flackare 
hällmarkspartier ned mot älven. De flesta tallar är upp emot 250 år gamla och har tydliga 
brandljud. Ytterligare en generation tallar som är upp emot 350 år samt enstaka äldre 



 

individer förekommer intill hällmarkerna. Därefter vidtar en välgallrad skog där granen är på 
stark frammarsch. Längst i öster finns ytterligare ett hällmarksområde med luckig och 
senvuxen tallskog.  
 
 

 
 
Figur 1. Översiktskarta för Bålforsens naturreservat. 
 
Området nyttjas flitigt för friluftsliv. 1981 modifierades skötseln av reservatet i syfte att 
gynna friluftslivet och bland annat ge en bättre vy ned mot den reglerade älvfåran. Intill 
kraftdammen och anslutande till reservatet finns en enkel rast- och grillplats och i väster 
ligger en liten sandstrand. Strax utanför reservatsgränsen i sydöst ligger en tydlig och mycket 
välbevarad flottningsmur. 
 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Bålforsen ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810465), 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 skötselåtgärder som kommer att 
utföras inom olika delar av reservatet. 
 
 



 

3.1 Barrblandskog (9010) 
Innefattar den del av reservatet som ligger norr om vägen. Området domineras av barrskog på 
frisk mark och har höga naturvärden kopplat till gran och tall.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 13 hektar. 
 
• Bestånden ska innehålla en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ned till 

klena (unga) träd samt en föryngring som säkrar trädkontinuiteten i området.  
 
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala 

vedvolymen. 
 
• Minst 30 % av den stående skogens volym ska utgöras av tall. 
 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran och tall ska kunna hittas, 

varav minst en art knuten till respektive trädslag, se förteckning för aktuell naturtyp. 
 
Åtgärder 
 

• Skogen får utvecklas fritt. 
 
 
3.2 Skog med branddynamik (9010) 
Innefattar det område som ligger söder om vägen (se bilaga 1). Skogen är tydligt brandpräglad 
och domineras av tall, även om inväxningen av gran bitvis är långt gången. Genom området 
löper ett par stråk med gransumpskog. Det huvudsakliga syftet med skötseln är att bevara en 
brandpräglad skog med öppen och flerskiktad struktur.   
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad tallskog ska vara minst 14,6 hektar.   
 
• Bestånden ska innehålla en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ner till 

klena (yngre) träd samt en föryngring som säkrar trädkontinuiteten i området. 
 
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala 

vedvolymen. 
 
• Inslaget av gran får ej överstiga 15 % (i stamantal). 
 
• Området ska ha en öppen och flerskiktad struktur med goda livsförutsättningar för 

brandberoende arter.  
 
• Minst två rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 

• Bränning eller brandefterliknande åtgärder utförs i området i syfte att bevara en skog 
med öppen och flerskiktad struktur. Om graninväxning i området utgör en 
säkerhetsrisk vid bränning så ska dessa delar underröjas innan bränning.   



 

 
•  Åtgärderna kan ske etappvis inom det markerade området och med ca 10 års intervall. 

En exakt avgränsning för skogen som ska restaureras tas fram i samband med den 
detaljplan som görs strax innan åtgärden (brandplanen).  

 
• Åtgärden ska därefter utföras med ett för området naturligt brandintervall, vilket är 

med 50-80 års mellanrum.  
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Bålforsen ligger ett par kilometer nordväst om Betsele by och ca en mil från 
Lycksele samhälle. Området nyttjas för rekreation. Intill Bålforsens damm, men utanför 
reservatet, finns en enkel rast- och eldplats och i väster ligger en liten sandstrand. Området är 
lättillgängligt från båda sidor Umeälven. Inom reservatet är det möjligt att kombinera 
biologisk skötsel så att både friluftsliv och naturvård gynnas. Genom skötselåtgärder som 
syftar till att skapa en pelarsal av tall kan man skapa god sikt ner mot älvsfåran.  
 
Bålforsens naturreservat kommer även i fortsättningen att ha betydelse för lokalt friluftsliv 
och nyttjas ungefär i samma omfattning som idag. 
  
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Nyare skyltar i A3 format finns uppsatta på ett par platser intill vägen som leder genom 
reservatet. Det är möjligt att parkera intill rastplatsen och längs med vägen. Genom den nedre 
delen av reservatet och parallellt med älven går en markerad men mycket enkel stig.  
 
Kvalitetsmål 
Innefattar alla mål som ska gälla för friluftslivet inom reservatet.  
 

• Det ska finnas informationsskyltar i A3 format på ett par strategiska platser i 
reservatet.  

 
• Besökare ska få information om syftet med eventuella skötselåtgärder inom reservatet.  
 
• Stigen ska vara väl markerad och underhållen. 

 
Åtgärder 
 

• En ny reservatsskylt i A3 format ska vid behov tas fram och sättas upp.  
 
• I samband med att skötselåtgärder vidtas i reservatet ska naturvårdsförvaltaren 

informera om mål och syfte t.ex. på särskilt iordningställd skylt. 
 
• Stigen genom reservatets nedre del röjs och märks upp. 

 



 

 
 
Bild 1. I reservatets östligaste delar finns hällmarksområde med senvuxen tallskog. 
 
5. Övriga anläggningar 
 
En bilväg leder genom reservatet. 
En rast- och grillplats ligger intill reservatsgränsen men ingår inte i reservatet. Detsamma 
gäller för sandstranden uppströms Bålforsen dammen. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Rätten till jakt och fiske innehas av markägaren som i detta fall är Sveaskog. Jakt bedrivs 
enligt gällande jaktlagstiftning. 
Renskötselrätt föreligger inom Bålforsen och genom reservatets nodligaste delar går en 
flyttled för rennäringen (se bilaga 3). 
 
 
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. 
Reservatets gränser behöver ses över. Lantmäteriet bör kopplas in för att ta fram rätt gränser. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd Tidpunkt 
  
Sektionsvis skötsel genom bränning eller brandefterliknande åtgärder i 

delar av reservatet (se bilaga 1) 
2008-2018 

Ta fram och sätta upp informationsskylt i samband med skötselåtgärd 2008-2018 
Röja och markera stigen genom reservatets södra delar 2010-2015 
Ta fram och sätta upp nya reservatsskyltar 2010-2015 



 

 
 
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 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 
 3. Nyttjanderätter 
 
 
Sändlista 
 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Lycksele kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, 921 81 Lycksele 
Naturvårdsregistret 
 
 



 

 
 

BILAGA 1 
 
INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 
 

 
 
Inom rastrerat område ska skötseln syfta till att bevara en skog med branddynamik. 
Skötselåtgärderna kan gärna ske etappvis med ca 10 års intervall. En exakt avgränsning 
kommer att tas fram i samband med åtgärdsplanen. 
 
  
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10463/96 
 



 

 
BILAGA 2 

 
 
INFORMATION OCH ANLÄGGNINGAR FÖR FRILUFTSLIV 
 
 

 
 
Karta med informationsplatser markerade. Från Bålforsen och genom reservatets sydöstra 
delar finns en markerad stig. Denna ska underhållas.  
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10463/96 



 

      
BILAGA 3 

 
 
NYTTJANDERÄTTER 
 
 

 
 
Karta som visar flyttled för rennäringen med 300 meters buffert. Området kring Bålforsen 
utgör en svår passage (tunn linje). 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10463/96 
 


