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831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

Beslut för bildande av naturreservatet Grimsåvallen 

Uppgifter om naturreservatet 

Naturreservatets namn: Grimsåvallen 

NVR-id: 2052423 

Kommun: Åre 

Län: Jämtland 

Fastighetskartor: Överäng 70EaS, Bavlantjahke 70E7bS, 

Grimsåvallen 70E6bN 

Lägesbeskrivning: 40 kilometer norr om Åre 

Centrumkoordinater:       N: 7070022 E:411103 (Swereff 99 TM) 

Fastighet:  Äng 1:30 

Ägare: Enskild markägare 

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län 

Landareal:  246 hektar, varav 212 hektar produktiv 

skogsmark  
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Datum Dnr (anges vid skriftväxling)
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Länsstyrelsens beslut 
 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det 

område som utmärks på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.  

 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 

särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 

berörs inom reservatsområdet. 

 

Naturreservatets namn ska vara Grimsåvallen. 

 

Syftet med naturreservatet 
 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och 

värdefulla naturmiljöer. Områdets näringsrika grannaturskog och 

dess opåverkade hydrologi med inslag av surdråg, bäckar och 

sluttningskärr ska bevaras. Även övriga ingående naturtyper ska 

bevaras.  

 

Syftet ska uppnås genom att områdets skogsmark, myr och övriga 

naturmiljöer med dess flora och fauna utvecklas fritt.  

 

 

Skälen för beslutet 
 

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen 

för beslutet är: 

• Grandominerad näringsrik naturskog med grova träd, 

torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier, som har 

utvecklats utan påverkan från större störningar, samt de 

ved- och barklevande arter som är knutna till denna miljö.  

• Sluttningskärr och näringsrika våtmarksmiljöer med 

naturlig hydrologi, samt de mossor, kärlväxter, insekter och 

snäckor som är knutna till denna miljö. 

 

 

Beskrivning av området 
 

Grimsåvallen är beläget omkring 40 kilometer norr om Åre och 12 

kilometer öster om Kolåsen, se karta bilaga 2. Topografin varierar 

kraftigt i området och såväl raviner som lodytor förekommer. 

Altituden varierar mellan cirka 380 till 500 meter över havet. 

Största delen av områdets berggrund består av gråvacka och i 

områdets östra del förekommer även ett stråk med kalkrika 
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bergarter däribland kalksten och dolomit. I väster finns det också 

basiska bergarter såsom amfibolit. Jordarterna domineras av morän 

och torvmark. 

 

Naturreservatet är 246 hektar stort och består till större delen av 

grannaturskog med hög bonitet på mestadels fuktig, sluttande mark. 

Till följd av den höga boniteten och den sluttande terrängen utgörs 

större delen av skogen av näringsrik granskog, som bitvis är både 

gammal och grov. I hela skogsområdet finns partier med inslag av 

björk och enstaka rönnar. Död ved finns i hela området, i vissa 

delar i rikliga mängder. I skogen är sluttningarna oftast högörtsrika 

och det förekommer både sluttningskärr och småbäckar. På 

flackare mark och i sänkor förekommer myrar. Myrar och kärr är 

överlag intermediära men i sluttningarna inne i den näringsrika 

granskogen ger ett mineralrikt och ytligt grundvatten upphov till 

sluttningskärr som klassas som rikkärr.  

 

Inom naturreservatet finns död ved i stora mängder, lodytor och 

sluttningskärr. Dessa utgör alla värdefulla livsmiljöer för en mängd 

olika, ofta ovanliga, arter. Närheten till vattendraget Grimsån, som 

är ett viktigt vattendrag för lekande harr och öring, bidrar dessutom 

till att skapa gynnsamma förutsättningar för arter som behöver en 

jämn och hög luftfuktighet.   

 

 

Föreskrifter  
 

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 m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 

naturreservatet. 

 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § i miljöbalken om 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 
 

Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att 

inom naturreservatet:  

 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, t ex vindkraftverk, mast, 

antenn, luft- eller markledning, bro eller spång,  

2. utöka eller förändra befintlig byggnad eller anläggning, 

3. sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller liknande,  
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4. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta,

borra, gräva, markbereda, utföra någon annan typ av

markbearbetning eller bedriva täkt av något slag,

5. anlägga väg, skoterled, uppställningsplats för fordon, eller liknande

anläggningar,

6. dika, kulvurtera dike, dämma eller utföra annan åtgärd som

påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållanden,

7. utföra skogsvårds- eller skogsskötselåtgärder, eller på annat sätt

fälla eller skada träd och buskar, samt flytta eller upparbeta stående

och liggande döda träd eller delar av träd,

8. införa för området främmande växt- eller djurart,

9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk

eller andra växtnäringsämnen,

10. placera ut saltstenar i anslutning till källor och fuktig-blöt mark,

11. framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

12. uppföra jakttorn.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och

innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas 

tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att 

tillgodose syftet med naturreservatet: 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande

anvisning,

2. uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats som

markerats på karta, bilaga 1,

3. borttagning av främmande arter genom mekaniska metoder,

4. undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- 

och djurliv i uppföljningssyfte.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att

färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det 

förbjudet att inom naturreservatet: 

1. plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och

matsvamp,

2. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla

in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
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3. göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död 

ved, 

4. framföra motordrivet fordon i terräng. 

 

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

 

5. genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, 

lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra 

organiserade arrangemang. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

  A och C-föreskrifterna ovan skall inte heller utgöra hinder för: 

 

a) länsstyrelsepersonal att i tjänsteärende framföra motordrivet 

fordon, 

b) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar 

åt, att vidta de åtgärder som behövs, inklusive att framföra 

motordrivet fordon, för att tillgodose syftet med naturreservatet 

och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

c)  att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen 

(1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av 

renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594), 

d) att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst, vid sjukfall 

samt vid polisiära ärenden, 

e) att framföra motordrivet fordon vid efterbevakning efter brand, 

f) jakt enligt jaktlag (1987:259), 

g) fiske enligt fiskeförvaltande organisations regler,  

h) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med lättare 

(<400 kg) terrängfordon eller med terrängskoter på väl snötäckt 

mark. 

i) att bedriva skogsbete. 

 

Skötselplan 
 

Länsstyrelsen fastställer i enlighet med 3 § förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad 

skötselplan, bilaga 4, för naturreservatets långsiktiga vård. 
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Redogörelse för ärendet 
 

Ärendets beredning 

 

Länsstyrelsen genomförde år 2007 naturvärdesinventeringar i 

området som bedömdes ha höga naturvärden och vara lämpligt som 

naturreservat. År 2011 började området utredas som planerat 

naturreservat. År 2015 inkom en avverkningsanmälan för delar av 

området till Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelade 

Skogsstyrelsen att området var ett planerat naturreservat och tog 

därefter kontakt med markägaren med samma besked. Förslaget till 

naturreservat godkändes 2016 av Naturvårdsverket. 

Naturreservatets gränser inmättes slutgiltigt av Lantmäteriet 2016. 

 

Uppdragen att värdera objektet och sköta förhandlingen har utförts 

av auktoriserade konsultfirmor. Värderingen slutfördes 2017 och 

förhandlingen avslutades 2019, då avtal om intrångsersättning 

med berörd markägare var klara och undertecknade.  

 

Under 2020 tog Länsstyrelsen fram ett förslag till beslut om 

naturreservat. Markägare, ägare av särskild rätt inom området, 

berörda samebyar samt ett flertal berörda myndigheter och 

intresseorganisationer fick möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Synpunkter på förslaget till beslut 

Totalt har 6 yttranden kommit in till Länsstyrelsen, samtliga utan 

erinran.  

 

 

Länsstyrelsens bedömning 
 

Området utgör ett större naturskogsområde med näringsrik 

granskog, vilket är en en prioriterad skogstyp enligt ”Nationell 

strategi för formellt skydd av skogsmark”.  

 

Naturreservatet ligger också i en av Skogsstyrelsen och 

Länsstyrelsen gemensamt utpekad värdetrakt för skogsbiologiska 

naturvärden knutna till bland annat granskog. Enligt den nationella 

strategin ska myndigheterna prioritera skydd av skogsbiologiska 

värdekärnor i sådana värdetrakter.  

 

Området hyser strukturer och miljöer som tillsammans med den 

nära anslutningen till Grimsån bidrar till områdets höga 
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naturvärden. Strukturer som lågor och torrakor, lodytor och miljöer 

som näringsrika sluttningskärr och enstaka rikkärr gynnar flera 

olika sällsynta arter och därför bidrar till områdets höga 

naturvärden.  

För att områdets värden ska bestå, behöver området undantas från 

skogsproduktion och annan exploatering som innebär att områdets 

naturvärden påtagligt skadas. Detta motiverar till varför 

Länsstyrelsen har bedömt att området bör förklaras som 

naturreservat. 

Skälet till att ge område ett formellt skydd med föreliggande 

föreskrifter är att bevara områdets näringsrika naturskogar, som 

hyser ovan nämnda strukturer och miljöer, genom att förhindra 

skogsskötselåtgärder, bevara markens naturliga hydrologi genom 

att förhindra dikning och körskador samt att förhindra andra typer 

av exploatering som är skadlig för områdets natur- och 

upplevelsevärden.  

Skogsbete har förekommit i området. I dagsläget är dock spår efter 

sådant bruk små och Länsstyrelsen gör bedömningen att 

naturvårdsnyttan med skogsbete skulle vara liten. Detta eftersom 

naturvärdena numer är kopplade till grov näringsrik granskog med 

mycket död ved.  

Beslutet om naturreservat följer gällande riktlinjer för prioritering 

av naturreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om 

skydd av den biologiska mångfalden, samt Sveriges 

miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer att beslutet bidrar till att 

uppfylla miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar 

och Ett rikt och växt- och djurliv. 

Naturvärdesinventeringar 

Under 2007 - 2008 utförde Länsstyrelsen en naturvärdesinventering 

av ett stort antal områden som genom kartanalys pekats ut som 

potentiella naturskogar. Naturreservatet Grimsåvallen var ett av de 

områden som inventerades då och som bedömdes hålla höga 

naturvärden. 
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Förenlighet med riksintressen, planer och 

områdesbestämmelser 

 

Naturreservatet ingår i området av riksintresse för rörligt friluftsliv 

(enligt 3 kap. 6 § miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att bildandet 

av naturreservatet är förenligt med riksintresset.  

 

Gällande översiktsplan för Åre kommun antogs 2017. 

Översiktsplanen samt tilläggsplanen för vindkraft i Åre kommun 

anger ingen specifik markanvändning för det aktuella området.  

Länsstyrelsen bedömer därmed att detta beslut är förenligt med en  

från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och  

vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala  

översiktsplanen. Vidare bedömer Länsstyrelsen att 

inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte 

går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

 

 

 

Konsekvensutredning 

 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) 

om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen 

att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så 

begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas 

skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen. 

 

 

Upplysningar 
 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om 

rätten att färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom 

naturreservatet, gäller omedelbart, även om de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av 

fastighet ska väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot staten 

inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har 

vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen 

annars går förlorad. 

 

Detta beslut ska enligt 27 § förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kungöras i länets 

författningssamling och i ortstidningarna Östersundsposten och 

Länstidningen. Sakägare anses därmed ha fått ta del av beslutet.  
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Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltare av naturreservatet. 

 

Länsstyrelsen ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen 

(2011:13) utöva operativ tillsyn över att naturreservatets 

föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 

bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit 

åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 

kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna 

lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i 

den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för naturreservatet. 

Det innebär till exempel att eventuella vindfällen och stormskadad 

skog lämnas orörda. 

 

Spontana bränder inom naturreservatets gränser bör släckas 

omedelbart. 

 

Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifter om det finns 

särskilda skäl och om det är förenligt med förbudets eller 

föreskriftens syfte. Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller 

också generella bestämmelser till skydd för naturmiljön och 

djurlivet, till exempel: 

• hänsynsregler enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, 

• strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken, 

• fridlysning av alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 

ungar och bon enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- 

och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 

artskyddsförordningen (2007:845), 

• hundhållning enligt 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn av 

hundar och katter. 
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Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Jöran Hägglund. 

Vid den slutliga handläggningen av ärendet deltog även länsråd 

Susanna Löfgren, chefsjurist Jon Paulsson, chef för naturskydd och 

förvaltning Per D Sander samt handläggare Maria Noro-Larsson, 

den sistnämnde föredragande. 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför 

underskrifter. 

Jöran Hägglund Maria Noro-Larsson 

(beslutande)       (föredragande) 

Bilagor 

1. Beslutskarta

2. Översiktskarta

3. Skötselplan

4. Skötselplanskarta
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BESKRIVNINGSDEL 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. 

Områdets näringsrika grannaturskog och dess opåverkade hydrologi med inslag av surdråg, 

bäckar och sluttningskärr ska bevaras. Även övriga ingående naturtyper ska bevaras.  

Syftet ska uppnås genom att områdets skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora 

och fauna utvecklas fritt.  

Beskrivning av naturreservatet 

Administrativa data 

Naturreservatets namn Grimsåvallen 

Län Jämtland 

Kommun Åre 

Fastigheter Äng 1:30 

Markägare Enskild markägare 

Areal 246 hektar 

Förvaltare Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Områdesbeskrivning 

Landskap och läge 

Det utpekade naturreservatet Grimsåvallen utgörs av ett kuperat skogsområde i Åre kommun 

cirka 40 kilometer norr om Åre och 12 kilometer öster om Kolåsen. Området är uppkallat 

efter Grimsåvallen precis söder om området. Altituden i området varierar från cirka 380 meter 

över havet upp till 500 meter över havet. Förskjutningar i berggrunden har gjort området 

kraftigt kuperat. I västra delen av reservatet finns en stor långsmal ravin och hela östra sidan 

av reservatet sluttar brant ner emot Grimsån, som utgör reservatets östgräns. Det finns även 

ett flertal mindre raviner och flera lodytor i området samt två markanta bergsplatåer i mitten 

av området.  

Berggrunden består till största delen av äldre sedimentära bergarter, främst gråvacka som i 

öster skjuter över ett stråk med yngre sedimentära karbonatrika bergarter av kalksten och 

dolomit. Öster om detta stråk finns mer intrusiva bergarter såsom granit. Väster om reservatet 

finns det ultrabasiska bergarter som ger upphov till näringsrika förhållanden. Genom sluttande 

terräng når dessa näringsrika förhållanden in i reservatet.  

Jordarterna i området utgörs främst av moräner och torvmarker. Ultrabasiska och karbonatrika 

bergarter tillsammans med rörligt markvatten i sluttningar ger upphov till näringsrika 

förhållanden och i sluttningar och sänkor står grov och högväxt granskog.  
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Höjdskuggningsmodell som tydliggör landskapets terrängformer. 

Skog och våtmarker 

Ungefär 60% av reservatsområdet består av produktiv skogsmark av vilken ungefär 70% 

utgörs av näringsrik grannaturskog. Skogen växer på fuktig mark bevuxen med 

högörtsvegetation. Marken genomkorsas av småbäckar, surdråg och sluttningskärr. Den 

näringsrika granskogen växer i branterna i öster, i sänkor och i den kraftiga ravinen i väster.  

Uppe på höjdplatåerna är det lågproduktiv barrblandskog med myr- och bergspartier som 

dominerar. Här växer glesa partier med senvuxna uppemot 200-åriga granar och spridda 200-

åriga tallar i ett berghäll- och myrmosaikområde 

I den näringsrika granskogens sänkor finns det små myrar och kärr och i området vid Grimsån 

finns större våtmarksområden. Vårmarkerna har oftast ett intermediärt näringsinnehåll men i 

sluttningarna förekommer sluttningskärr som oftast klassas som rikkärr tack vare det 

mineralrika markvattnet. Grimsån är vidare ett viktigt vattendrag för harr och öring. Lekande 

fisk går upp i ån från sjön Juvuln.  

Den näringsrika granskogen varierar i området från åldrarna 120-150 år. Särskilt i lite högre 

terräng finns inslag av drygt 200-åriga granar. Skogen är på flera platser grov till följd av den 

höga boniteten. Den snabba tillväxt som följer av hög bonitet gör också att träden lätt rötas 

vilket ger upphov till mycket lågor och en stor andel grova sådana. På grova gamla lågor kan 

man hitta gränsticka, Phellinus nigrolimitatus. Arten är klassad som nära hotad (near 

threatened (NT) enligt Artdatabankens rödlista 2015. Denna art förekommer vanligtvis med 

flera andra sällsynta arter knutna till grov död ved.  
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Det finns även gott om lodytor och branter och sluttningskärr vilket utgör ytterligare 

värdefulla levnadsmiljöer för sällsynta mossor och lavar, speciellt i områden med hög 

luftfuktighet som i detta fallet Grimsån bidrar med. I områdets gamla granskogar trivs också 

den rödlistade tretåiga hackspetten, Picoides tridactylus, (NT).   

I vissa partier i skogen finns mer eller mindre stora inslag av björk och rönn, även dessa 

grova. Inslaget av björk ökar ner mot ån men här har förekomsten av lövträd generellt sett 

glesats ut på grund av bäveraktivitet. Uppe på bergsplatåerna är skogen lågproduktiv med 

spridda partier av senvuxna 200 åriga granar och tallar. Dessa är rikligt draperade med 

hänglavar. Området här är en mosaik av myr- och bergsimpediment med enstaka små tjärnar. 

Kulturhistoria och tidigare markanvändning 

I norra delen av området har det stått en gammal fäbod. Den gamla fäbodplatsen utgörs idag 

av ett öppet gräsbevuxet område med grova björkar intill. Betet i den näringsrika granskogen 

bör ha varit mycket gott. Det finns även en fornlämning i området i form av ristningar på en 

häll, bredvid den gamla vägen från 1950-talet, registrerad i RAÄ (Kall 92:1). I området längst 

med ån har det också historiskt sett förekommit myrslåtter. 

I den sydöstra delen av området finns det mycket stubbar vilket visar på att skogen här har 

varit plockhuggen i större utsträckning än de mer svårtillgängliga delarna norrut i området. 

Området har dock inte utsatts för trakthyggesbruk. 

Rennäring 

Området utgör vinterbetesland inom sameby. 

Friluftsliv 

Ur friluftslivssynpunkt används området huvudsakligen som jaktmark. I den södra delen finns 

en igenvuxen skogsväg från 1950-talet som idag mest används för att transportera ut fällt vilt 

och för promenader. Området är i övrigt relativt otillgängligt för allmänheten då det ligger 

avlägset och långt från kollektiva transportmedel. Det finns en bommad väg som man kan gå 

längs och som ansluter till den igenvuxna skogsvägen som tar besökare in i området.  

Prioriterade bevarandevärden 

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: 

• Grandominerad näringsrik naturskog med grova träd, torrträd och lågor i olika

nedbrytningsstadier, som har utvecklats utan påverkan från större störningar, samt de ved- 

och barklevande arter som är knutna till denna miljö.

• Sluttningskärr och näringsrika våtmarksmiljöer med naturlig hydrologi, samt de mossor,

kärlväxter, insekter och snäckor som är knutna till denna miljö.
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Åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer (ÅGP) 

Vid förvaltningen av naturreservatet ska särskild hänsyn tas till av Naturvårdsverket 

fastställda åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer. Inga sådana arter eller livsmiljöer 

är kända inom naturreservatet, men om Länsstyrelsen får ny kunskap om arter eller naturtyper 

berörda av ÅGP inom naturreservatet ska prioriterade åtgärder för dessa kunna utföras, under 

förutsättning att de inte bryter mot naturreservatets syfte och föreskrifter. 
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PLANDEL 

Skötsel och förvaltning av naturreservatets natur- och kulturvärden 

Naturreservatet omfattas av ett skötselområde (A) där den långsiktiga förvaltningen främst 

riktar sig till områdets näringsrika skogar med ingående naturtyper. Områdets skogar styrs av 

intern beståndsdynamik opåverkade av yttre störningar som brand. 

Skötselområde A – Näringsrik granskog och lågproduktiv barrblandskog, 246 hektar. 

Skötselområdet utgörs av ett långsträckt område med ungefär lika delar näringsrik granskog 

och lågproduktiva barrblandskogar. Den näringsrika granskogen finns framförallt i en 

sluttning i öster samt en ravin i väster. De mer lågproduktiva delarna är partier på höjder i 

framförallt mitten av området och en bit västerut. Här förekommer även myr- och 

bergsimpediment. 

Den näringsrika granskogen som utgör ca 147 hektar av området, återfinns främst i branta 

sluttningar där det bitvis förekommer grov, 120–150 årig granskog med höga naturvärden. I 

sluttningarna förekommer även partier med sluttningskärr. Upp mot höjderna förekommer 

spridda-200 åriga granar och enstaka 200 åriga tallar. Den interna dynamiken i skogen drivs 

av att gamla eller svamp-/insektsangripna träd dör och skapar luckor där nya träd får 

livsutrymme. Främst är det granar, men ibland också lövträd, som etablerar sig i luckorna. 

Processen skapar rikligt med död ved över tiden. De skogliga värdena är knutna främst till 

grov död ved och gamla träd. 

De delar av området som utgörs av lågproduktiv barrblandskog är cirka 99 hektar och utgörs 

till största delen av höjdpartier med lågproduktiv gles skog med inslag av berg- och 

myrimpediment. Där förekommer partier med senvuxna 200-åriga granar och tallar, rikligt 

draperade i hänglavar. Naturvärdena är främst knutna till äldre och senvuxna hänglavsrika 

träd. Även i denna del är naturvärdena främst kopplade till intern dynamik snarare än till 

storskaliga störningar. 
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Områdets ingående sluttningskärr, bäckar, surdråg och enstaka rikkärr styrs av den störning 

som rörligt markvatten och tjälbildning ger upphov till. Intermediära till näringsrika kärr på 

flackare mark har under lång tid präglats av igenväxning. 

Området är påverkat av plockhuggning och av fäbodbruk/skogsbete. Störst mänsklig påverkan 

har skett i den näringsrika gransluttningen, men det är också i denna del som skogens 

naturskogsstrukturer snabbast återskapats. Området är inte påverkat av dikning. 

Bevarandemål 

Skötselområdet ska bestå av naturskogsartad näringsrik grandominerad barrskog med grov 

död ved samt lågproduktiva barrblandskogar på impediment. Skötselområdets struktur och 

sammansättning ska vara tydligt präglat av intern beståndsdynamik med stor andel gamla träd, 

samt rikligt med torrträd och lågor av olika förmultningsgrad. Tillkomsten av olika typer av 

död ved ska ske kontinuerligt och inga brott i kontinuiteten av äldre levande träd ska ske. 

Skötselområdets hydrologi ska vara naturlig, vilket är särskilt viktigt för den näringsrika 

granskogen. Det ska finnas rikliga och ej minskande förekomster av för området typiska arter 

främst inom artgrupperna näringsgynnade kärlväxter, vedsvampar och hackspettar. 

Arealen näringsrik granskog och övriga ingående naturtyper, lågproduktiva barrskogar med 

berg och myrar samt rikkärr, ska vara 246 hektar. 

Förvaltningsinriktning 

Fri utveckling. 

Skötsel och förvaltning av naturreservatets friluftslivsvärden 

Friluftslivet i området är idag inte särskilt omfattande och det är mestadels jakt som bedrivs i 

området. Men i samband med att det skyddas som naturreservat bedöms dess betydelse för 

friluftslivet att öka något, dock inte tillräckligt för att motivera anläggandet av entréer, stigar, 

rastplatser och parkeringar. 

Bevarandemål 

Vid naturreservatets gräns ska det finnas god information om naturreservatets natur- och 

kulturvärden, samt om de bestämmelser som gäller för naturreservatet.  

Skötselåtgärder 

• Informationstavla för naturreservatet sätts upp vid områdets yttergräns, se bilaga 3.

Utmärkning av naturreservatets gräns

Naturreservatet skall utmärkas i fält enligt svensk standard och enligt Naturvårdsverkets

anvisningar.
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Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 

Skötselområde Skötselåtgärder Prio När Frekvens 
Hela naturreservatet Markering av naturreservatets gränser. 1 Inom 1 år Återkommande 

vid behov 

Friluftsliv Uppsättning och underhåll av en 

informationstavla. 

1 Inom 1 år Skyltbyte vid 

behov 

Övriga uppgifter 

Uppföljning 

En uppföljning av beskrivna bevarandemål ska ske för varje skötselområde för bedömning av 

områdets bevarandetillstånd. Uppföljningsarbetet anges och utförs av Länsstyrelsen eller av 

denne enligt skrivna avtal utsedd uppdragstagare. Resultat från kommande uppföljning av 

bevarandestatusen kan eventuellt påkalla en revidering av skötselplan och målindikatorer. 

Målindikatorer för uppföljning av bevarandemålen för naturreservatets skötselområden anges 

i ett särskilt dokument kallat uppföljningsplan och beslutas om separat. 

Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för fortlöpande tillsyn av att naturreservatets föreskrifter efterlevs. 

Finansiering av naturvårdsförvaltningen 

Naturvårdsförvaltningen bekostas av Naturvårdsverket genom skötselanslag för 

biotopvårdande åtgärder, utmärkning av reservatets gränser, områdestillsyn samt löpande 

underhåll. 
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