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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Det primära syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att bevara en 
urskogsartad struktur. Bäckmyrkullens skogsekosystem ska bevaras i ett orört och ostört 
tillstånd där de naturliga processerna får löpa fritt.  
 
Natura 2000 
Naturreservatet Bäckmyrkullen ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810085), 
den Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i 
skötselplanen och som senare kommer att genomföras följer bevarandet av de naturvärden 
som finns utpekade för Natura 2000. Det finns en särskilt upprättad bevarandeplan för 
reservatet som mer utförligt beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål. 
 
2. Beskrivning av reservatet  
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Bäckmyrkullen 
Skydd Naturreservat – 2402121 
Kommun Åsele 
Läge 1.2 mil SV om Fredrika, koordinat 7105771 / 16153597 
Ägarkategori Sveaskog 
Totalareal 53 ha 
Areal produktiv skog 43 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
  
Indelning i naturtyper enligt Natura 2000 
9010 Västlig taiga 43 ha 
7140 Öppna mossar 5 ha 
91D0 Skogsbevuxen myr 3 ha 
  
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
 
Områdesbeskrivning 
Natura 2000-området och naturreservatet Bäckmyrkullen ligger ca 13 km sydväst om Fredrika 
i Åsele kommun. Området täcker toppen på ett berg där höjden över havet varierar mellan 
440-500 meter. Bäckmyrkullen avsattes av Domänverket som domänreservat 1946 och 
ombildades till naturreservat 1996.  
 
Naturmiljö och kulturhistoria 
I reservatet växer grandominerad barrblandskog med gott om 250-300 åriga granar och död 
ved. Upp mot höjden är träden lavklädda och ofta toppbrutna. Skogen är glesare än längre ned 
i sluttningen och den innehåller mer björk. I reservatets västra del ligger flera sumpiga partier 
med högörter. Där finns bl.a. ett flertal sälgar med lunglav samt rikligt med granlågor. 
Rosenticka (NT) och vedtrappmossa (NT) är två av de arter knutna till död ved som 
påträffats. Enstaka gran- och tallöverståndare bär spår efter brand långt tillbaka i tiden. På 
toppen av berget finns några spridda tallstubbar från plockhuggning för 80-110 år sedan. Vid 
urskogsinventeringen 1982 fick området högsta värdeklass tillföljd av låg kulturpåverkan och 
lång frånvaro av brand. 
 



 

 
 
        Figur 1. Översiktskarta för Bäckmyrkullens naturreservat. 
 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder 
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Skog 
Innefattar all skog inom reservatet.  
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 43 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 20 % 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 knutna till naturskogsmiljöer ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
Skogen i området ska få utvecklas fritt. 
 
3.2 Våtmarker  
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen våtmark ska vara minst 8 hektar. 



 

• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst tre karakteristiska arter för våtmarkerna ska finnas. 

 
Åtgärder 
Våtmarkerna får utvecklas fritt. 
 
4. Skötselområden för friluftsliv med mål och åtgärder 
 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde. 
 
Bäckmyrkullen är ett fint sammanhängande urskogsområde. Området är lättillgängligt för 
allmänheten, men trots detta nyttjas reservatet sannolikt i mindre omfattning för rörligt 
friluftsliv. Genom enkla och anpassade åtgärder kan reservatet komma att få en större 
betydelse för allmänhetens friluftsliv.   
 
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
En informationsskylt i A3-format finns uppsatt vid vägen intill reservatet . I övrigt finns inga 
anläggningar för friluftslivet. 
 
Mål för friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess naturgivna 
förutsättningar.  
 

• Informationsskyltar i minst A3-format ska finnas uppsatta på angivna platser i 
reservatet (se bilaga 1). 

 
Åtgärder 

 
• Befintliga skyltar ska underhållas. 
  

 
5. Övriga anläggningar 
 
Inga anläggningar finns. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Endast jakt efter älg, rådjur, hare och räv är enligt reservatsbeslut tillåten. För reservat större 
än 50 ha gäller att förnyelse eller utökning av jaktupplåtelse ska föregås av tillstånd från 
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. Reservatets gränser behöver 
målas om inom en femårsperiod. 
 
 



 

8. 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 håller på att utarbetas. Denna 
ska följas.  
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lena Lundevaller 
       Anna Wenngren 
 
 
 
 
Bilagor:  1. Anläggningar för friluftslivet 
 
 
Sändlista 
Åsele kommun, Miljökontoret 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Naturbevakare, Anders Östergren 



 

                      BILAGA 1 
 
 
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

 
 
Karta som visar var informationsskyltar är placerade.  
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10509/96 
 
 
  
 


