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Beslut om bildande av naturreservatet Storbacken i Lycksele
kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(1998:808) det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som
naturreservat.
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 §
första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.
Länsstyrelsen beslutar att detta beslut ska kungöras.
Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Natura 2000, områdeskod
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Ekokarta
Mittkoordinat
Naturgeografisk region

Gräns

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Besöksadress
Storgatan 71 B

Storbacken
2402408
2049973
SE0810481 (Delar av
naturreservatet)
Lycksele
Västerbotten
Ca 8 km söder om Lycksele
22I 1-2h
676812, 7159641 (SWEREF99
TM)
32c, norra Norrlands
barrskogsområden och
bergkullslätter
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.

Tel växel
010-225 40 00

Fax
010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Markägare
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Areal produktiv skog
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Staten via Naturvårdsverket samt
privata
Tuggensele 11:3, Storbacken 1:14,
Storbacken 1:15
Länsstyrelsen
25 hektar
25 hektar
22 hektar

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av bland annat näringsrika grandominerade skogar,
barrnaturskogar, rikkärr och andra ingående naturtyper. Syftet är också att
bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer, så som en rik
kärlväxtflora. Syftet är också att bevara och återställa de utpekade Natura
2000-arterna i området, såsom guckusko och norna, för att bidra till gynnsam
bevarandestatus för dessa på biogeografisk nivå.
Reservatet ska även kunna nyttjas för skoglig- och biologisk forskning,
undervisning samt naturstudier. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer
ska reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna får utvecklas fritt genom intern
dynamik och genom punktvisa åtgärder för att gynna markflora och arter
knutna till lövträd samt rikkärr. Allmänhetens friluftsliv ska underlättas
genom information på hemsida och skyltar samt genom markering av stigar.
Skälen för beslutet
Storbackens naturreservat utgör ett mindre område med i huvudsak
grandominerade barrskogar på basisk berggrund. I reservatet förekommer
också mindre områden med rikkärr. Berggrunden tillsammans med rörligt
markvatten gör att området har en rik och för länet ovanlig flora. Här finns
en av länets största populationer av guckusko och även allmän förekomst av
norna.
Områdets skogar utgörs till del av nyckelbiotop och huvuddelen av
detsamma ingår i Natur 2000. Skogarna hyser i delar mycket fina
naturskogsstrukturer såsom död ved och gamla träd.
De rödlistade arterna som påträffats i Storbackens naturreservat är beroende
av naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att fortleva i ett
brukat skogslandskap. Även de utpekade Natura 2000-arterna missgynnas
starkt av modernt skogsbruk.
De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett
omfattande och långsiktigt skydd för att kunna bevaras och utvecklas.
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Reservatsföreskrifter
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller
vindkraftverk,
2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion,
funktion eller användningssätt,
3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel,
4. dra fram ledning eller rör,
5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel att muddra, dämma eller reglera,
7. tippa, dumpa eller anordna upplag,
8. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta
bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl
stående som liggande,
9. införa för området främmande arter, ex contortatall,
10. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för
snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
11. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall).
12. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
annat än tillfälligt, högst under 7 dagar.
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet:
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer,
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
3. markering, spångning och underhåll av stigar,
4. luckhuggning, avdödning av barrträd, röjning av träd- och
buskvegetation samt markstörning för att gynna kärlväxtfloran och arter
knutna till lövträd samt kalkkärrsgrynsnäckan i rikkärr,
5. kvarlämning av virke i reservatet efter åtgärder enligt punkt 4 ovan,
6. avlägsna främmande arter,
7. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt
mark- och vattenförhållanden.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas,
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.
Det är förbjudet att:
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
hacka, gräva eller omlagra,
2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
buskar, såväl stående som liggande,
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
4. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
annat än tillfälligt, högst under 7 dagar.
Undantag från föreskrifterna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta
beslut,
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b) renskötsel enligt rennäringslagen (1971:437).
c) normalt underhåll av befintlig väg och vägområde. Träd som fallit eller
hotar att falla över väg får kapas men ska lämnas i naturreservatet,
d) uppförande av jakttorn under förutsättning att: jakttornet underhålls och
avlägsnas om det inte längre nyttjas eller om jakträttsavtalet upphör,
e) att kvista träd och att röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att
upprätthålla befintliga siktgator i skog,
f) uttransport av fällt högvilt med motorfordon,
g) ansvariga för befintlig skjutbana strax nordost om reservatsgränsen att
sätta upp skyltar eller andra jämförbara anordningar av säkerhetsskäl enligt
gällande säkerhetsbestämmelser för civilt skytte.
Ärendets beredning
Storbackens rika bestånd av orkidéer har varit känt av biologer redan under
1940-talet. Området ingick i Lyckseles kommuninventering under 1990talet. Länsstyrelsen har besökt området och inventerat det vid ett antal
tillfällen, senast 2016 samt fört en dialog med berörda markägare.
Naturvårdsverket tillstyrkte att Länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar
med berörda markägare i syfte att bilda naturreservat av området 2017.
Efter förhandlingar med privat markägare har en överenskommelse om
intrångsersättning träffats under 2018.
Regeringen föreslog 2001 att delar av det nu föreslagna naturreservatet
Storbacken skulle ingå i Natura 2000, Europeiska unionens nätverk av
skyddade områden. Natura 2000 styrs av två EU direktiv som pekar ut vissa
naturtyper och arter som särskilt viktiga att skydda och bevara.
Området är sedan 2005 ett SCI-område (Site of Community Importance)
med utpekade naturtyper och arter enligt habitatdirektivet (EU-rådets
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter). Sedan 2011 ett SAC-område (Special Area of Conservation).
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter.
•

Havs-och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget.

•

Skogsstyrelsen är positiv till reservatsbeslutet. Områdets
bevarandevärden bidrar positivt till uppfyllandet av miljömålen
Levande skogar och Ett rikt växt-och djurliv.

•

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) avstår från att yttra sig.

•

Lycksele kommun ställer sig positiv till bildande av naturreservatet
Storbacken och bedömer att förslaget inte strider mot några
kommunanala planer eller program så som vindkraft, LIS-plan och
översiktsplan.

•

Markägare har en önskan att kunna driva virke från närliggande
fastighet genom naturreservatets nordvästra del.

Länsstyrelsen
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Länsstyrelsen anser att drivning av virke igenom den här delen av
naturreservatet kommer att innebära en alltför stor negativ påverkan.
I denna del ligger ett rikkärr med arter som kräver en intakt
hydrologi. Länsstyrelsen har efter remisstiden fört en fortsatt dialog
med markägaren om detta och är nu överens med denne om att virke
inte ska drivas igenom naturreservatet.

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.
Beskrivning av reservatet
Storbackens naturreservat ligger ca 8 km söder om Lycksele. Berggrunden är
basisk vilket tillsammans med ett ytligt och rörligt markvatten gör att området
har en spännande flora. Här finns en av länets största populationer av
guckusko och här växer även norna.
Området domineras av frodig granskog med inslag av tallar och lövträd. Det
finns en god förekomst av strukturer som gamla träd, stående och liggande
död ved. Hela sluttningen har ett rikt inslag av myrdråg med rik till
intermediär vegetation med arter som gyllenmossa, purpurvitmossa,
piprensarmossa och dvärglummer. I området förekommer rikligt med
garnlav. Det finns även en mindre bäck som rinner längs med reservatets
norra gräns. Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare att det ligger
i anslutning till en mindre skogsbilväg.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden bestående av
näringsrika översilade barrskogar med värdefulla lokaler med Guckusko och
Norna samt inslag av rikkärr.
Områdets höga naturvärden är framför allt knutna till näringsrik och
produktiv barrskog på basisk berggrund, en naturtyp som är starkt påverkad
av det moderna skogsbruket. Därför är området högt prioriterat för skydd
enligt både den nationella och regionala strategin för skydd av skog. För att
områdets värden ska bestå behöver det undantas från skogsproduktion och
annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.
Att skydda dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet
är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden. Inom den
naturgeografiska region (norra Norrlands barrskogsområden och
bergkullslätter) där Storbacken är beläget utgör arealen formellt skyddad
skog en mycket liten del av den totala skogsmarksarealen.
Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala
strategier för skydd av skog.
Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv
Bildandet av naturreservatet Storbacken stärker möjligheterna att nå
miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att 22 hektar produktiv
skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Även miljömålet Myllrande våtmarker
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stärks då 2,5 ha våtmark ingår i reservatet. Reservatet stärker även
möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att
förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Även miljömålet
Levande sjöar och vattendrag stärks då Milbäcken, som rinner genom
områdets norra del och mynnar ut i Storbacksjön, är ett nationellt värdefullt
vatten. Reservatet bidrar även till att det nationella friluftsmålet Tillgänglig
natur för friluftsliv uppnås genom att naturmiljöernas upplevelsevärden
bevaras. Vidare bidrar skyddet till gynnsam bevarandestatus för ingående
Natura 2000-naturtyper och arter på biogeografisk nivå. De krav som ställs
på bevarande av områdets naturvärden utifrån dess status som Natura 2000område utgör också en grund för områdesskydd.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att varken skogsbruk eller andra arbetsföretag eller
anläggningar går att förena med ett bevarande av områdets höga
naturvärden.
Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden där det krävs starka
restriktioner under lång tid för att naturvärdena ska kunna bibehållas och
utvecklas och som är sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer
med ett sådant skötselbehov att en skötselplan krävs. Länsstyrelsen bedömer
att Storbacken därför, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd av
värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1
kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 §
miljöbalken.
Naturreservatet berör ett område som är av riksintresse för naturvård enligt
3 kap. 6 § miljöbalken. Reservatet berör även ett område som är av
riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 § miljöbalken). Större delen av
området omfattas av EU:s art-och habitatdirektiv (Natura 2000) och är ett
utpekat Natura 2000 område.
Vid en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ska företräde ges åt det
intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning.
Länsstyrelsen bedömer att ovan nämnda riksintressen inte är oförenliga med
ett skydd av området.
Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i
markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen funnit
att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivning.

Bilaga 2 till beslut om
bildande av Storbackens
naturreservat i Lycksele
kommun.
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1. Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av bland annat näringsrika grandominerade skogar,
barrnaturskogar, rikkärr och andra ingående naturtyper. Syftet är också att
bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer, så som en rik
kärlväxtflora. Syftet är också att bevara och återställa de utpekade Natura
2000-arterna i området, såsom guckusko och norna, för att bidra till gynnsam
bevarandestatus för dessa på biogeografisk nivå.
Reservatet ska även kunna nyttjas för skoglig- och biologisk forskning,
undervisning samt naturstudier. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer
ska reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna får utvecklas fritt genom intern
dynamik och genom punktvisa åtgärder för att gynna markflora och arter
knutna till lövträd samt rikkärr. Allmänhetens friluftsliv ska underlättas
genom information på hemsida och skyltar samt genom markering av stigar.

2. Prioriterade bevarandevärden
•

Näringsrik grannaturskog med rörligt markvatten med rik förekomst
av guckusko och norna.

3. Beskrivning av naturreservatet
3.1 Administrativa uppgifter
Namn
Storbacken
Dossiernummer
2402408
NVR-id
2049973
Natura 2000, områdeskod SE0810481 (Delar av naturreservatet)
Kommun
Lycksele
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
Ca 8 km söder om Lycksele
Ekokarta
22I 1-2h
Mittkoordinat
676812, 7159641 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region
32c, norra Norrlands
barrskogsområden och bergkullslätter
Gräns
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Markägare
Staten via Naturvårdsverket samt
privata
Fastighet
Tuggensele 11:3, Storbacken 1:14,
Storbacken 1:15
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
25 hektar
Landareal
25 hektar
Areal produktiv skog
22 hektar
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3.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Taiga
Rikkärr, trädklädda
Rikkärr, öppna
Yngre skogar
Vattendrag
1

Natura 2000-kod
9010
7231
7233
9900
3260

Areal (ha)
19
1,5
1,5
3
0,5

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

3.3 Beskrivning av reservatet
Läge och landskap
Storbackens naturreservat är beläget ca 8 km söder om Lycksele i Lycksele
kommun. Hela området ligger i en nord till nordostsluttning som i norr
övergår i ett flackare landskap där en bäck delvis utgör gränsen. Området
domineras av frodig granskog med inslag av tallar och lövträd. Hela
sluttningen har rikligt med inslag av myrdråg. Höjden över havet varierar
från ca 225 till 270 meter.
Geologi
Berggrunden inom naturreservatet består till stora delar av ultrabasiska till
basiska magmatiska bergarter i from av gabbro, diorit och diabas. Den
basiska berggrunden ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten som
silar över Storbackens branta sluttningar. Storbacken ligger vid högsta
kustlinjen, H K, i skydd för svallningsprocesser av Tannselberget och
Hemberget mot öster. Väster om utloppet i sjön finns en naturgrusavlagring
som är ett litet s.k. H K-delta. Smältvatten från inlandsisen som låg ovanför
H K har skapat en isälvsränna från nordväst och en isälvsränna från söder,
vilka leder ner till naturgrusavlagringen. I dessa rännor på moränmark rinner
idag bäckar (SGU Jordartskarta 22 I Lycksele). Deltan vid HK är värdefulla
inslag i naturmiljön för att förstå hur landskapet utvecklades i samband med
inlandsisens avsmältning.
Jordarterna består huvudsakligen av morän som är blockfattigt till
normalblockigt samt i de högre liggande partierna finns områden med tunt
jordtäcke och berg i dagen. I området som är påverkat glacifluvialt finner
man främst sandiga jordarter.
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Storbackens naturreservat (i rött) ligger ca 8 km söder om Lycksele.

Skogsmark
Västra Storbacken domineras av frodig grannaturskog med inslag av tallar
och lövträd. Granarna är upp mot 200 år gamla och vissa tallar är troligen
uppemot 500 år. I området finns det rikligt med död ved i olika dimensioner
och alla nedbrytningsstadier. Hela området är hänglavsrikt med stor
förekomst av garnlav. Hela sluttningen har ett rikligt inslag av myrdråg med
rik till intermediär vegetation med arter som gyllenmossa, purpurvitmossa,
piprensarmossa och dvärglummer.
Områdets östra del domineras av ca 100 årig grandominerad barrblandskog
med inslag av 150–200 åriga träd på blockig morän. Mindre delar
domineras av yngre tallskog. Det finns allmänt med lövträd i hela området,
björk dominerar men även sälgar och enstaka medelålders aspar
förekommer. Hela området har sparsamt med död ved, företrädesvis som
klenare björk- och granlågor. I sluttningen förkommer svackor med ytligt
rörligt grundvatten och här är vegetationen mycket rik och domineras av
örter och ormbunkar som ekbräken, smultron, vispstarr, liljekonvalj,
stormhatt, humleblomster, norna, guckusko och stenbär m.fl.
Våtmarker och vattendrag
I nordväst nedanför den branta sluttningen finns en öppen myr som delvis är
trädklädd. Myren som utgör en liten del ett större myrområde, håller ett
mycket högt värde (klass 1) enligt länets våtmarksinventering. Myren
klassas som rikkärr och här växer bl.a. smaldunört, knagglestarr, finbräken,
gräsull och vass. Rikkärret är även en viktig lokal för Vertigo geyeri,
kalkkärrsgrynsnäcka som är en nära hotad art (NT) enligt Artdatabankens
rödlista 2015 samt en Natura 2000 art.
I norra delen av reservatet slingrar sig Milbäcken igenom landskapet och
mynnar ut i Storbacksjön. Storbacksjön är ett nationellt värdefullt vatten.
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Östra Storbacken (foto: Länsstyrelsen Västerbotten)

Friluftsliv
Storbacken ligger ca 8 km söder om Lycksele och man kan nå området via
en skogsbilväg från Hedlunda. Storbacken ligger i nord- till nordostsluttning
och terrängen är brant och bitvis blockig. I området finns fina lokaler av
guckusko samt norna att titta på men även andra kärlväxter som är gynnade
av de översilade näringsrika drågen i sluttningen.
Intressanta arter
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till näringsrika
grannaturskogar. Följande intressanta arter har påträffats (hotkategori enligt
Artdatabankens rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad, VU =
sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad):
Dropptaggsvamp, granticka (NT), harticka (NT), rosenticka (NT), rynkskinn
(VU), ullticka (NT), stor aspticka (NT), bårdlav, garnlav (NT), lunglav
(NT), skinnlav, stuplav, vedskivlav (NT), violettgrå tagellav (NT),
fjällskära, fågelstarr, gräsull, grönpyrola, guckusko, humleblomster, Jungfru
Marie nycklar, knärot (NT), korallrot, lundelm, ormbär, nordisk stormhatt,
norna (NT), skogsnycklar, spindelblomster, svart trolldruva, tibast, vispstarr,
ögonpyrola, bivråk (NT), lavskrika, sidensvans, sparvuggla, tjäder, tofsmes
tretåig hackspett (NT), videsparv (VU) och kalkkärrsgrynsnäcka (NT).

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i fyra skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras
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inom respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.
För samtliga skötselområden gäller att främmande arter ska kunna tas bort
vid behov.
4.1 Skötselområde 1, lövrik och näringsrik barrskog med lövgynnande
skötsel samt skötsel som gynnar kärlväxtfloran (15 ha)
Skötselområdet består av lövrik grandominerad barrskog i nord- till
nordostsluttning med ett stort inslag av björk, sälg och grövre aspar. Det
finns delområden som innehåller något yngre barrskog med inslag av mer
talldominerade partier. Det finns sparsamt med död ved i området och då i
form av klenare lågor av gran och björk.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utgöras av lövrik och näringsrik barrnaturskog som
huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande och
döende, stormfällningar, brand, insekters och svampars nedbrytning av ved
samt nyetablering av träd i skogen. Skogen ska präglas av en
störningsdynamik med regelbunden uppkomst av luckor i trädskiktet och
störning i bottenskiktet, vilket gynnar både typiska kärlväxter och
pollinerande insekter. Efter en störning kan inslaget av lövträd öka vilket ger
goda möjligheter för lövträdsberoende arter att fortleva i området. Området
ska ha en naturliknande hydrologisk regim och grundvattennivåer som
skapar markfuktighet och rörligt markvatten. Skötselområdet ska normalt
innehålla betydande mängder död ved som erbjuder typiska vedlevande
arter gynnsamma livsbetingelser. Näringskrävande orkidéer och andra
kärlväxter som är karakteristiska för området, ska förekomma i livskraftiga
populationer. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga
biologiska mångfalden ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
•

Luckhuggning

Luckor kan vid behov skapas genom punktvis avdödning eller fällning av
barrträd. I och med att skogen blir äldre kommer träden börja dö och ramla
omkull på naturlig väg. Behovet att skapa luckor genom avdödning och
avverkning kan därför komma att minska med tiden.
• Markstörning
Punktvis markstörning för att gynna kärlväxtfloran, exempelvis genom
manuell fläckmarkberedning, kan utföras vid behov. Vid manuell fällning
av träd kan de fällda träden gärna släpas en bit för att skapa störning i
bottenskiktet. Behovet av konstgjord markstörning kan komma att minska
om mängden vindfällen ökar.
•

Lövgynnande åtgärder

För att ge förutsättningar för lövträdsberoende arter att fortleva i området
kan punktvisa lövgynnande åtgärder övervägas och kunna utnyttjas. En
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lämplig åtgärd är att skapa brunnar kring lövträd genom ringbarkning och
röjning av gran.
4.2 Skötselområde 2, näringsrik barrnaturskog med fri utveckling (7
ha)
Skogen utgörs av barrblandskog med granar som är mellan 150–200 år och
tallar över 200 till 500 år. Det finns allmänt till rikligt med död ved i alla
nedbrytningsstadier. Hela sluttningen har ett rikligt inslag av myrdråg.
Bevarandemål
Typiska arter, bland annat näringskrävande orkidéer och andra kärlväxter,
ska förekomma i livskraftiga populationer. Skogen ska präglas av en
störningsdynamik med regelbunden uppkomst av luckor i trädskiktet och
störning i bottenskiktet, vilket gynnar både typiska kärlväxter och
pollinerande insekter. Området ska ha en naturliknande hydrologisk regim
och grundvattennivåer som skapar markfuktighet och rörligt markvatten.
Området ska även präglas av andra naturliga processer såsom trädens
åldrande och döende, insekters och svampars nedbrytning av ved samt
nyetablering av träd i skogen. Det ska finnas naturskogsstrukturer såsom
döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter.
Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden
ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
Fri utveckling genom intern dynamik.
4.3 Skötselområde 3, våtmarker (2,5 ha)
Skötselområdet utgörs av ett rikkärr där delar är trädbevuxna och andra mer
öppna. Växtligheten utgörs av bl.a. smaldunört, knagglestarr, finbräken,
gräsull och vass. Rikikärret inhyser även Vertigo geyeri,
kalkkärrsgrynsnäcka. Våtmarken är till synes opåverkade av dikning.
Bevarandemål
Våtmarkens hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några
avvattnande eller tillrinnande diken som medför negativ påverkan.
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av
året. Skötselområdet ska präglas av naturliga processer och hysa typiska
arter av bland annat mossor och kärlväxter. Särskilt den nära hotade arten
kalkkärrsgrynsnäckan ska ha en livskraftig population. Det ska finnas
betydande inslag av rikkärr. Busk- och trädskikt ska endast förekomma i
begränsad omfattning. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga
biologiska mångfalden ska inte förekomma.

Länsstyrelsen
Västerbotten

Skötselplan

8

Datum

Diarienummer

2019-03-06

511-9267-2016

Skötselåtgärder
Fri utveckling. Vid behov skall busk- och trädskikt kunna röjas för att gynna
kalkkärrsgrynsnäckan. Om diken upptäcks ska de kunna restaureras.
4.4 Skötselområde 4, vattendrag (Milbäcken)
Skötselområdet utgörs av det mindre vattendraget Milbäcken som slingrar
sig fram utefter reservatets norra gräns.
Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till. Vattendraget ska ha
en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar påverkan från
övergödande, försurande och grumlande ämnen. Främmande arter som utgör
ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
Fri utveckling.

5. Mål och åtgärder för friluftslivet
Området är lättillgängligt med skogsbilväg som ansluter till området
norrifrån. Området är välbesökt under våren och försommaren då orkidéerna
blommar. Storbacken ligger i nord- till nordostsluttning och terrängen är
bitvis svår att vandra i. Skogen består främst av näringsrik grannaturskog
med översilade dråg i sluttningen som inhyser en mängd rödlistade arter.
Förslag på platser att besöka i reservatet
Här beskrivs två förslag på besöksmål i reservatet. Besöksmålen finns
markerade på karta i bilaga 2.
Besöksmål 1: Storbacken – östra delen. Området ligger i nordnordost
sluttning. I svackor förkommer ytligt rörligt grundvatten och här är
vegetationen mycket rik och intressant. Här finns arter som bl. a norna och
guckusko. I området finns planer på att markera en stig till de mest
besöksvänliga orkidélokalerna.
Besöksmål 2: Storbacken - västra delen. Västra Storbacken domineras av
frodig grannaturskog med inslag av tallar och lövträd. Granarna är upp mot
200 år gamla och vissa tallar är troligen uppemot 500 år. Här kan man både
finna sällsynta trädlevande svampar som exempelvis rynkskinn och
intressanta kärlväxter som norna och guckusko.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier. Det skall finnas möjlighet
att markera stig och bygga spänger till de mest besökta orkidélokalerna. Det
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skall även finnas möjlighet att anlägga en mindre parkeringsplats utmed
reservatets östra gräns.
Friluftsliv ska ske med stor hänsyn till naturvärdena i området.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig
omfattning finnas tillgängligt via internet eller andra tekniska lösningar.
Informationen i området ska förhöja upplevelsen av besöket genom att den
är lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa
kartor. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås.
Områdets skylt ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva
området.
Åtgärder för friluftslivet
En parkeringsplats bör om möjligt anläggas invid naturreservatets östra
gräns. Parkeringsplatsen kan med fördel vara utgångspunkt för
friluftsaktiviteter till naturreservatets välbesökta guckusko och norna
lokaler. För att bättre tillgängliggöra reservatets mest besökta orkidélokaler
kan en ny stig behöva markeras. Stigen kan med fördel utgå från den
informationsskylt som kommer att stå i naturreservatets östra del (se bilaga
2).
Informationsskylten, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet.
Förslag på lämplig plats för informationsskylten redovisas i bilaga 2. Det
ska på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av
skyltens plats i förhållande till reservatet, föreskrifter för allmänheten samt
en kort beskrivning av naturmiljöerna och de för området typiska
näringskrävande orkidéerna. Information om Storbackens naturreservat på
länsstyrelsens webb, via appar och andra tekniska lösningar publiceras
utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information
om andra naturreservat i länet.

6. Nyttjanderätter
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande
lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter.

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.
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8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd

Var

Prioritet1

Gränsmarkering

Se bilaga 2

1

Montering av informationsskylt

Se bilaga 2

1

Anlägga parkeringsplats

Se bilaga 2

2

Markera stig

Skötselområde 1

2

Luckhuggning

Skötselområde 1

3

Markstörning

Skötselområde 1

3

Lövgynnande åtgärder

Skötselområde 1

3

Röjning

Skötselområde 3

3

1

Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta.

9. Uppföljning och tillsyn
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras
skriftligt. Tillsynen innefattar besiktning av att reservatsföreskrifterna
efterlevs. Dessutom ska naturvårdsförvaltaren följa upp utmärkningar och
skyltar inom reservatet samt naturtyper och arter. Brister och fel ska
dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
9.1 Uppföljning av skötselåtgärder
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.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för
basinventering av skyddad natur.
Bilagor
1. Karta över skötselområden
2. Karta över anläggningar och besöksmål

Bilaga 3 till beslut

Hur man överklagar till regeringen
Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos
regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till
Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.
Ange följande
Grundkrav
•

Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast
genom att ange beslutsdatum och ärendebeteckning 511-9267-2016.

•

Redogör för varför du anser Länsstyrelsens beslut är felaktigt och
hur du anser att beslutet bör ändras.

•

Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.

•

Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du
bifoga dem.

Kontaktuppgifter
Ange ditt namn, adress och telefonnummer.
Skicka överklagandet
Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev.
E-post
Brev

vasterbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den 5 april 2019 annars
kan överklagandet inte tas upp. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då beslutet fattades.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Besöksadress
Storgatan 71 B

Tel växel
010-225 40 00

Fax
010-225 41 10

Vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

