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Beslut om bildande av naturreservatet
Björnberget-Gäddtjärnen i Bjurholms kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutar med stöd av 7 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på bifogad karta,
bilaga 1, ska vara 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 enligt
miljöbalken 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.
Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Ekokarta
Mittkoordinat
Naturgeografisk region
Bränningstrakt
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Areal produktiv skog

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Björnberget-Gäddtjärnen
2402313
2044872
Bjurholm
Västerbotten
Ca 20 km VSV Bjurholm
20I 8j
686708, 7092559 (SWEREF99TM)
30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och
mellanboreala skogsområden
Bjurholm
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Staten genom Naturvårdsverket
Abborrtjärn 4:2
Länsstyrelsen
247,4 ha
246,0 ha
235,2 ha

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade barrnaturskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap med i
huvudsak orörd karaktär. Syftet är också att vårda och bevara den biologiska
mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av
naturmiljöer ska reservatet också tillgodose behovet av områden för
friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att de brandpräglade naturmiljöerna bränns i
lämpliga intervall där det är tekniskt möjligt. Där det finns behov ska
sanering av främmande trädslag utföras. I övrigt tillåts samtliga naturmiljöer
att utvecklas fritt.
Skälen för beslutet
Björnberget-Gäddtjärnen utgör ett mycket värdefullt landskapsavsnitt av i
huvudsak gammal starkt brandpräglad tallskog med stort lövinslag och
mycket höga naturvärden. Det finns flera nyckelbiotoper i området.
Merparten av området har i stort sett undgått skogsbruksåtgärder i modern
tid och de beståndsstrukturer som finns kan nästan uteslutande tillskrivas
naturliga störningsregimer och områdets markbeskaffenheter. I området har
påträffats ett relativt stort antal rödlistade arter.
Reservatet förstärker de skogsbiologiska bevarandevärdena knutna till talloch lövskog i en av Västerbottens utpekade värdetrakter 1. De höga
naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande
och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas.
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, stängsel, ledning eller rör,

1

Länsstyrelsen i Västerbottens län, naturskyddsfunktionen. 2006. Strategi för formellt
skydd av skog i Västerbottens län. Umeå: Länsstyrelsen i Västerbottens län och Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län.
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4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel grävning, plöjning, sprängning,
borrning, schaktning, dikning, rensning eller utfyllning,
5. tippa, dumpa eller anordna upplag,
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel muddring, dämning eller reglering,
7. 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,
8. införa för området främmande djur- eller växtarter,
9. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
undantag för uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall).
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. skötselåtgärderna naturvårdsbränning och sanering av främmande
trädslag,
4. 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,
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2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
buskar, såväl stående som liggande,
3. utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
mossor, lavar och svampar, med undantag för bär- och
matsvampplockning,
4. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
5. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
på is,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
anordning.
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,
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
c) normalt underhåll av skogsbilvägar.
Ärendets beredning
Björnberget-Gäddtjärnens höga naturvärden uppmärksammandes under
Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade
skogar (SNUS) 2003-2004. Därefter har området, med SCA Skog AB som
enda markägare, kommit att ingå i det som benämns ESAB-paketet. ESAB
står för Ersättningsmark i Sverige AB och utgörs av ca 100 000 hektar
skogsmark som överfördes från Sveaskog till Naturvårdsverket i syfte att
användas som bytesmark med skogsbolagen, enligt regeringsbeslut
(proposition 2009/10:169). Affären är nu genomförd och Naturvårdsverket
har fått utpekade områden med höga naturvärden från skogsbolagen som i
gengäld ersätts med Sveaskogsmark.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter. Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt
reservatsförslaget eller avstått från att yttra sig.
Havs- och vattenmyndigheten har påpekat att vattenmiljöerna i reservatet är
utpekade som nationellt särskilt värdefulla ur naturvårdssyfte och högt
prioriterade för skydd, vilket därefter har uppmärksammats i beslutet som
ytterligare ett motiv till områdesskydd.
Västerbottens ornitologiska förening (VOF) ställer sig tveksamma till
förvaltningsinriktningen (naturvårdsbränning) på grund av kända
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förekomster av arter som är känsliga för bränning under häckningstid.
Länsstyrelsen kommer inte att ändra förvaltningsinriktningen eftersom det
handlar om tydligt brandpräglad skog i ett av länets viktigaste
bränningslandskap. Däremot avser Länsstyrelsen att samråda med VOF
inför en eventuell naturvårdsbränning.
De synpunkter som inkommit om skötselplanens utformning har i
möjligaste mån inarbetats i dokumentet. Sveriges geologiska undersökning
(SGU) har i sitt yttrande påpekat att det saknas en beskrivning av områdets
geologiska förhållanden. Skötselplanen har därför utökats med en
geovetenskaplig beskrivning. SCA Skog AB har påpekat att skötselplanen
bör utökas med en tydligare plan för naturvårdsbränningar, men
Länsstyrelsen väljer istället att hänvisa till länets bränningsstrategi på
landskapsnivå.
Beskrivning av reservatet
Naturreservatet utgör ett representativt utsnitt av det boreala och
brandpräglade naturlandskap som tidigare täckte Norrlands inland. Det
ligger ca 2 mil VSV om Bjurholm och utgörs av det 380 meter höga
Björnberget samt några kringliggande mindre bergskullar. Skogen i området
består nästan helt av talldominerade naturskogar med stark brandprägel.
Stora delar av objektet har i stort sett undgått skogsbruksåtgärder under de
senaste 50-100 åren.
Området har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade
skogstillståndet, med god förekomst av strukturer som gamla träd, stående
och liggande död ved, luckighet, skiktning och stor diameterspridning. Det
finns även ett inslag av hydrologiskt intakta våtmarker, tjärnar och bäckar.
Reservatet hyser ett relativt stort antal sällsynta och rödlistade arter som är
beroende av gamla naturskogar.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka
exploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under
förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid.
För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från
skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena
påtagligt skulle skadas.
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för
att bevara den biologiska mångfalden. Inom den naturgeografiska region
(30a) där Björnberget-Gäddtjärnen är beläget utgör arealen formellt skyddad
naturskog endast någon procent av den totala skogsmarksarealen.
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Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala
strategier för skydd av värdefulla arter och naturmiljöer.
Området ligger i en skogsbiologisk värdetrakt för både tall- och
lövskogsvärden (nr 19, Käringberget) och därmed är förutsättningarna goda
att långsiktigt bevara och utveckla de utpekade värdena. Tack vare
placeringen i en värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön infrastruktur
och ökad biologisk mångfald på landskapsnivå.
Inom Björnberget-Gäddtjärnen förekommer naturliga successioner efter
brand och reservatet ligger centralt i en trakt särskilt prioriterad för
naturvårdsbränning.
Vattenmiljöerna i det reservatet är utpekade som nationellt särskilt
värdefulla ur naturvårdssyfte och högt prioriterade för skydd, vilket stärker
motivet för områdesskydd ytterligare.
Förenlighet med miljömål och EU-direktiv
Bildandet av naturreservatet Björnberget-Gäddtjärnen stärker möjligheterna
att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 235 hektar produktiv
skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att
stärka möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att
förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar
även till att stärka möjligheterna att nå det nationella friluftsmålet
Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden
bevaras.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av
områdets helhetsvärden. Björnberget-Gäddtjärnen, i form av ett stort
sammanhängande naturskogsområde, är därför mycket högt prioriterat för
skydd enligt både den nationella och regionala strategin för skydd av skog.
Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer samt där det krävs
starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Björnberget-Gäddtjärnen 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.
Björnberget-Gäddtjärnen ligger i ett område utpekat som riksintressant för
rennäringen. Därför har Länsstyrelsen beslutat att ge ett generellt undantag
för rennäring från samtliga reservatsföreskrifter. Vid en avvägning enligt 3
kap. 10 § miljöbalken ska företräde ges åt det intresse som på lämpligaste
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
Sändlista
Bjurholms kommun, kommunen@bjurholm.se
Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, kommunen@bjurholm.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Naturskyddsföreningen i Västerbotten, c/o Sture Gustafsson,
aquila7k@gmail.com
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
SCA Skog AB, Markjuridik, 851 88 SUNDSVALL
SGU, sgu@sgu.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Vilhelmina norra sameby, vilhelminanorra@biegga.com
Västerbottens ornitologiska förening, c/o Jonas Gustafsson,
volehunter@gmail.com
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
BJÖRNBERGET-GÄDDTJÄRNEN
I BJURHOLMS KOMMUN

Utsikt från Björnberget. Foto: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade barrnaturskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap med i
huvudsak orörd karaktär. Syftet är också att vårda och bevara den biologiska
mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av
naturmiljöer ska reservatet också tillgodose behovet av områden för
friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att de brandpräglade naturmiljöerna bränns i
lämpliga intervall där det är tekniskt möjligt. Där det finns behov ska
sanering av främmande trädslag utföras. I övrigt tillåts samtliga naturmiljöer
att utvecklas fritt.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Ekokarta
Mittkoordinat
Naturgeografisk region
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog
Värdetrakt
Bränningstrakt

Björnberget-Gäddtjärnen
2402313
2044872
Bjurholm
Västerbotten
Ca 20 km VSV Bjurholm
20I 8j
686708, 7092559 (SWEREF99TM)
30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och
mellanboreala skogsområden
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Staten
Abborrtjärn 4:2
Länsstyrelsen
247,4 hektar
246,0 ha
235,2 ha
Nr 19, tallskogstrakt (Käringberget)
Bjurholm

2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Taiga
Icke natura-skog
Skogbevuxen myr
Öppna mossar och kärr
Sjöar
Öppen icke natura-naturtyp (vägområde)
1

Natura 2000-kod
9010
9900
9740
7140
3100
6960

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

Areal (ha)
190
42
6
6
2
1
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2.3 Beskrivning av reservatet
Björnberget-Gäddtjärnen ligger cirka 2 mil västsydväst om Bjurholm och
utgörs av det 380 meter höga Björnberget samt några kringliggande mindre
bergskullar. Höjden över havet är 260-380 meter. I områdets nordvästra del
finns en vackert belägen liten skogstjärn benämnd Gäddtjärnen. Två andra
mindre skogstjärnar, Abborrtjärnen och Björntjärnen, ligger i reservatets
utkant. Området avvattnas dels åt syd via Grundtjärnbäcken, dels åt norr via
ett bäcksystem från Björntjärnen och Abborrtjärnen.
Berggrunden inom reservatet består av grovporfyrisk, röd-rödgrå s.k.
Revsundsgranit. Cirka 3 km norr om reservatet och Blåbergssjön finns ett
område med metadiabas. Revsundsgranit är karakteristisk för länets inland
och ger upphov till näringsfattiga moräner.
Reservatet ligger över högsta kustlinjen, H K, där det nordöstra hörnet
tangerar HK. Jordarterna domineras av morän, som är tunn och med inslag
av berg i dagen inom högre delar. Det finns en liten yta med isälvsmaterial
sydost om Gäddtjärnen. Björnbergets morfologi är starkt påverkad av en
nordlig isrörelseriktning.

Skogen i området består nästan helt av talldominerade naturskogar med
stark brandprägel. Huvudskogsbeståndet är omkring 120-150 år, men både
äldre och yngre träd förekommer allmänt över i stort sett hela området. Den
senaste branden ligger troligen cirka 150 år tillbaka i tiden. Stora delar av
objektet har i stort sett undgått skogsbruksåtgärder under de senaste 50-100
åren. I branta och blockrika delar av området saknas spår av skogsbruk helt.
Död ved förekommer spritt i området med större koncentrationer i
produktivare svackor med gott om gran och lövträd. En hel del torrakor
finns spritt i de talldominerade bestånden, medan den liggande döda veden
främst utgörs av riktigt gamla tallågor samt klenare, nyfallna träd.
Skogstypen varierar beroende på markförhållanden och exposition. I
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sluttningarnas nedre delar är bestånden högresta och virkesrika, medan
blockig och stenbunden mark hyser glesare bestånd. På toppen av
Björnberget finns områden med tunna jordtäcken där skogen har karaktär av
hällmarkstallskog.
I Björnbergets öst- och sydbranter finns några mindre klippstup, rasbranter
och blockområden. Flera djupt nedskurna svackor, ofta med
förkastningsliknade sprickdalsformationer förekommer inom området.
Dessa täcks oftast av skuggiga gransumpskogar i dalbottnen. I kanterna
mellan sumpskogen och den friska marken finns ofta ett påtagligt inslag av
gammal grov asp på mellan 100-150 år. Många av dem är hårt trängda av
underväxande gran och bitvis finns det gott om grova asplågor.
Björnbergets relativt flacka nordsluttning täcks helt av en flerskiktad
tallnaturskog med gott om 200-250 år gamla överståndare med brandljud.
Ännu äldre tallar på uppemot 350 år förekommer spritt. En stor andel av de
gamla tallöverståndarna har kläckhålsspår av reliktbock. I området
förekommer det även relativt allmänt med gamla vårtbjörkar som även de
ofta har ett delvis övervallat brandljud.
Södra delen av Björnberget täcks av mer enskiktad, ofta stamtät tallskog på
ca 100-150 år. Delar har karaktären av så kallad stavatallskog. Graninslaget
är relativt allmänt i nordlägen och fuktsvackor. Lövinslaget är som oftast
allmänt i denna del, med gott om björk, asp och sälg. Vid reservatsgränsen
sydost finns omkring en hektar contortatall.
Området norr om skogsbilvägen har en heterogen skogsstruktur. Här
förekommer dels hänglavsrika grannaturskogar med inslag av 200-250 år
gamla granar som verkar ha undkommit senare bränder, men även skiktade
äldre tallskogar med varierande inslag av brandljudsförsedda överståndare,
grova lövträd och graninväxning. På Björnbergets nordvästsluttning har ett
par mindre hyggen inkluderats i avgränsningen. Hyggena separeras av ett
mycket lövrikt skogsbestånd med gott om gammal asp, och flera gamla
grova aspar och sälgar finns sparade ute på hyggena.
Naturskogarna i reservatet utgör lämpliga livsmiljöer för många hotade arter
och signalarter. Bland annat följande arter har påträffats i området
(rödlistekategori enligt Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad
och VU = sårbar): barkticka, citronticka, gammelgransskål (NT), gråporing,
gräddporing (VU), gränsticka (NT), kandelabersvamp (NT),
koralltaggsvamp (NT), spindelgröppa, stor aspticka (NT), svedknotterskinn,
tallticka (NT), bårdlav, dvärgbägarlav (NT), kolflarnlav (NT), liten
aspgelélav (VU), liten spiklav, luddlav, lunglav (NT), skinnlav, småflikig
brosklav (NT), skrovellav (NT), stiftgelélav (NT), stuplav, trädbasdynlav,
violettgrå tagellav (NT), vedtrappmossa (NT), bergslok, Jungfru Marie
nycklar, skogsnycklar, spindelblomster, torta, reliktbock (NT), järpe,
lavskrika, sidensvans, tjäder, tofsmes, tornfalk, tornseglare (VU), tretåig
hackspett (NT).
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3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda.
3.1 Skötselområde 1, brandpräglad skog (233 ha)
Skötselområdet utgörs av samtliga skogar i reservatet.
Bevarandemål
Skötselområdet präglas huvudsakligen av naturliga processer såsom brand,
trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och
sammansättning är påverkad av brand och brandljud är allmänt
förekommande. I perioder efter en brand kan områden vara öppna och
luckiga med nya spirande trädgenerationer. Normalt hyser beståndet
betydande mängder död ved. I senare stadier kan skogen vara mer sluten.
Vissa mindre delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och kommer
därför att brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av dynamiken i
ett brandpräglat landskap. Typiska arter knutna till en brandpräglad
skogsmiljö förekommer. Arealen brandpräglad skog ska vara ca 234 hektar.
Skötselåtgärder
Bränning
Skötseln ska vara naturvårdsbränning där det är tekniskt möjligt. Det bör
eftersträvas att det brinner med ett naturligt intervall om maximalt ca 100 år.
Skötselområdet kan delas upp och brännas i mindre delar om det bedöms
lämpligt. Exakt avgränsning för de enskilda naturvårdsbränningarna tas
fram i samband med den brandplan som görs inför varje enskild bränning.
Brandrotationen planeras på landskapsnivå utifrån länets strategi för naturvårdsbränning. Björnberget-Gäddtjärnen ligger i ett bränningslandskap med
prioritet 1.
Stängsling
Om den föryngring som kommer på hyggena eller efter en bränning bedöms
ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska
möjligheten att bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas. BjörnbergetGäddtjärnen ligger i en av Västerbottens prioriterade trakter för
lövskogsskötsel.
3.2 Skötselområde 2, skog med restaureringsbehov (1 ha)
Skötselområdet utgörs av contortaplanteringar. När contortatallen är
avvecklad ska området inkluderas i skötselområde 1.
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Bevarandemål
Skötselområdet utgörs på lång sikt av naturskog med enbart inhemska
trädslag (se skötselområde 1). Arealen taiga ska vara ca 1 hektar.
Skötselåtgärder
All contortatall och andra främmande trädslag ska avvecklas. Området ska
därefter få utvecklas fritt med spontan återväxt av inhemska arter.
3.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling (11 ha)
Skötselområdet består av ett antal trädbevuxna och öppna myrar av olika
storlek.
Bevarandemål
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och
artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkerna ska ha en intakt,
naturlig hydrologi. Arealen våtmarker i reservatet ska utgöra ca 11 ha.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder, men vid en naturvårdsbränning i omgivande skog kan
myrarna tillåtas brinna som en del av en naturlig process. I historisk tid har
branden många gånger berört även våtmarkerna i naturlandskapet i
varierande utsträckning.
3.4 Skötselområde 4, sjöar med fri utveckling (2 ha)
Skötselområdet består av flera små delvis myromgärdade tjärnar. De två
större tjärnarna (Abborrtjärnen och Björntjärnen) ligger endast delvis inom
reservatsgränsen. Sjöarna utgör en del av Öreälvens avrinningsområde och
är därmed utpekade som särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Området ska ha en
intakt, naturlig hydrologi. Arealen sjöar i reservatet ska utgöra ca 2 ha.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
3.5 Skötselområde 5, vattendrag med fri utveckling
Skötselområdet består av några skogsbäckar som inte finns registrerade i
VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Vattendragen utgör dock en del
av Öreälvens avrinningsområde och är därmed utpekade som särskilt
värdefulla ur naturvårdssynpunkt.
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Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Området ska ha en
intakt, naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv
och anläggningar, bilaga 1.
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom det ligger i direkt anslutning
till en större skogsbilväg.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde.
Besökarantalet bedöms bli så pass begränsat att det inte finns något behov
av att anlägga parkeringsplats.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför,
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas en väl
underhållen informationsskylt. Information om reservatet ska också i
lämplig omfattning finnas 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 informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet.
Förslag på lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska
på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens
plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna
och föreskrifter för allmänheten.
Information om naturreservatet på länsstyrelsens webb och via andra
tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar
tillsammans med information om andra naturreservat i länet.
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5. Övriga anläggningar
En skogsbilväg löper genom reservatet i öst-västlig riktning. I anslutning till
skogsbilvägen finns en jaktkoja som får fortsätta att användas av
jaktarrendatorer enligt arrendeavtal.

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.

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Gränsmarkering
Montering av informationsskylt
Naturvårdsbränning
Stängsling
Sanering av contortatall

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1
Skötselomr. 1
Skötselomr. 1
Skötselomr. 2

Prioritet1
1
1
1
2
1

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, utöver en besiktning av att
reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och
skyltar inom reservatet. Uppföljningen ska ske vart tredje år. 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. Även
kostnaderna för åtgärderna ska noteras.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån
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reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för
basinventering av skyddad natur.
Bilagor
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge.

Bilaga 3

Hur man överklagar till Regeringen
Är du missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga detta hos
Regeringen, men klagan ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad.
Var tydlig med att
• skriva vilket beslut som överklagan gäller. Det gör du enklast genom att

ange ärendebeteckningen (511-1626-2016),
• redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur du

anser att beslutet ska ändras,
• underteckna brevet, förtydliga namnteckningen, uppge adress och telefon-

nummer.
Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör
en fullmakt sändas med.
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt bör de
bifogas.
Brevet ska lämnas in eller skickas till:
Länsstyrelsen i Västerbottens län
901 86 UMEÅ
Länsstyrelsen måste ha fått brevet senast den 1 juni 2016, annars kan överklagandet inte tas upp.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

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

