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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara
naturreservatets stora sammanhängande område av urskogsartad skog. Inom ramen för detta
mål kan området nyttjas för rekreation, undervisning och forskning.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Vatten
Myrmark
Bergimediment
Ungskog / hygge
Skyddad produktiv skog
Förvaltare

Altarliden
Naturreservat – 2402061
Lyckesele
5 km sydväst om Rusksele, kartblad 22I 6-9 i-j,
naturgeografisk region 32c, koordinat 1643200 / 7190300
Naturvårdsfonden
Alvik 1:3, Grundträskliden 1:1
231.5 ha
1.6 ha
23 ha
8 ha
3.5 ha
195 ha
Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Altarliden ligger ca 5 km sydväst om Rusksele i Lycksele kommun. Det
omgivande landskapet, liksom reservatet, är starkt kuperat och berggrunden utgörs i huvudsak
av yngre graniter. Altarliden är ett skogsberg mot Vindelälvens dalgång. Berget har två toppar
med en mellanliggande platå. I anslutning till bergimpedimentmarkerna och myrarna på den
södra toppen finns delar med grov och gammal tallskog. Det höga läget och kärva klimatet
har haft en tydlig inverkan på tallarna, vilka är mycket korta och rotgrova. Området har
tidigare genomgåtts av skogsbrand och ett flertal tallar bär spår i form av nästan helt
övervallade brandljud. På bergen dominerar kråkris och ljung, som ofta har ett tunt jordtäcke
och partier av helt blottade hällar. Längs reservatets bergsidor utbreder sig urskogsartade
produktiva gran- och barrblandskogar, med ett stort inslag av gamla lövträd som asp och sälg.
På den södra sidan av bergets topp finns en gammal samisk offerplats, här finns även en sk.
seiteplats, en stenringsformation. Dessa lämningar är skyddade enligt kulturminneslagen.
Inom reservatet finns ett flertal rödlistade arter som är mycket känslig för störning. I området
har bl.a den större barkplattbaggen hittas, liksom ett stort antal rödlistade arter av mossor,
lavar och vedsvampar, som t ex violmussling, ostticka, rynkskinn, gränsticka, harticka,
tallstocksticka, rosenticka, doftskinn, stjärntagging, lappticka, liten aspgelelav, liten
hornfliksmossa och vedsäcksmossa. I de södra delarna av reservatet finns även spår efter den
rödlistade reliktbocken.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Altarliden.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet Altarliden ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810364), 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 de skötselåtgärder som kommer att
utföras inom de olika delarna inom reservatet. Det är tekniskt sett mycket svårt att bränna
inom detta reservat då området utgörs av ett homogent skogsklätt berg. Naturvärden knutna
till brandrefugiala miljöer dominerar. Bränning inom reservatet är därför mycket vanskligt,
både med tanke till den allmänna säkerheten, och en oönskad spridning till brandrefugiala
naturmiljöer. Naturvårdsbränningar kommer därför inte att genomföras inom reservatet, trots
att vissa skogsdelar är starkt brandpräglade.
3.1 Barrskog
Innefattar all barrskog inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 175 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.
Om den större barkplattbaggen finns kvar inom reservatet ska dess livsmiljö
(substratkrav) säkerställas, vilket kan innebära att skötselåtgärder vidtas.

Åtgärder
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket
utsatta arter (som t ex den större barkplattbaggen), kan åtgärder komma ifråga.
3.2 Lövrik barrskog
Innefattar all skog inom reservatet som har en hög andel lövträd.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad lövrik barrskog ska vara minst 20 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Andelen lövträd ska vara minst 10% (andel av totalvolym).
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 som är knuten till lövrika skogar ska
kunna hittas.

Åtgärder
I första hand ska skogen få utvecklas fritt. Om det är motiverat för att nå uppsatta mål, eller
bevarandet av enskilda arter, kan åtgärder komma ifråga (se bilaga 1).
3.3 Våtmarker och vatten
Innefattar samtliga våtmarker inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 23 hektar.
Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.
Minst 5 karakteristiska arter ska kunna hittas.

Åtgärder
Fri utveckling.

4. Friluftsliv
Reservatet ligger lite avsides från de större vägarna i Lycksele. Lättast når man reservatet
genom att från väg 365 ta av österut, mot Lillå, innan vägen korsar Vindelälven. Efter ca 2 km
svänger man sedan av söderut och följer en mindre skogsväg ytterligare 3 km. Reservatet har
idag inte något större antal besökare och med tanke till avståndet från de större vägarna, och
de befintliga vägarnas dåliga standard, kommer området förmodligen inte heller att kunna dra
till sig någon större mängd besökare.

4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
Informationsskyltar finns uppsatta på ett par platser vid reservatet. Inga andra anläggningar
finns inom området.
4.2 Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar.
Informationsskyltar i minst A2-storlek ska finnas uppsatta på de utmarkerade platserna
inom reservatet.

4.3 Åtgärder
•

En ny reservatsskylt i minst A2-format ska tas fram och sättas upp, senast 2010.
Skylten ska sedan bytas ut efter behov (se bilaga 2).

5. Övriga anläggningar
En stig från Alvik leder upp till toppen på Altarliden. På denna plats finns betongfundament
från ett gammalt brandbevakningstorn kvar. Länsstyrelsen ansvarar ej för denna anläggning.
Fundamentet bör tas bort.

6. Nyttjanderätter
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning och länsstyrelsen förvaltar denna
nyttjanderätt.

7. Utmärkning av gränser
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
Delar av gränsen behöver märkas upp. Gränsen behöver även mätas in av lantmäteriet och
kartor, digitala skikt mm behöver revideras. Gränsen ska ses över vart 10:e år och målas om
vid behov.

8. Sammanställning av åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ta fram en ny skylt
Gränsöversyn

2006-2010
2006-2010

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
Peter Näslund

Bilagor:

1. Skogstyper enligt KNAS - kartering
2. Anläggningar och information för friluftslivet

Sändlista
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Lycksele kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, 921 81 Lycksele
Naturvårdsregistret, Peter N

BILAGA 1
SKOGSTYPER ENLIGT KNAS - KARTERING

SKOGSTYP
Granskog
Tallskog
Lövrik barrskog
Öppen mark, vatten,
impediment

FÄRG
Mörkgrå
Svart
Ljusgrå
Vit

BILAGA 2

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta med informationsplatserna utmarkerade.

