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Bildande av naturreservatet Skutan, Eda kommun 

Syfte med reservatet  
Syftet med naturreservatet är att: 
 bevara och vårda ett område med variationsrikt sprickdalslandskap med hotade och 

sällsynta arter knutna till naturskogselement som beskuggade lodytor, högörtsgranskog, 
lövträd som t.ex. asp, gamla och senvuxna träd och död ved 

 tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap säkra goda 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i landskapet 

Beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) förklarar Länsstyrelsen det område som 
avgränsas med  heldragen svart linje på bifogad karta som naturreservat. Områdets gränser 
utmärks i fält efter inmätning/ förrättning av Lantmäteriet. 
 
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Skutan. 
 
Länsstyrelsen fastställer den i bilaga 4 redovisade skötselplanen för naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet  med naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt  7 kap. 5 § MB  om inskränkningar i den rätt att använda 
mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet. 

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. bedriva någon form av skogsbruk, 
2. bedriva täkt och annan verksamhet som förändrar områdets ytformer som att schakta, tippa, 

gräva, dika eller anordna upplag 
3. anlägga luftledning, 
4. uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området 
6. uppföra stängsel eller annan hägnad 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
8. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området 
 
Punkt A2 utgör inte hinder för löpande underhåll och reparation av befintlig väg som passerar 
genom den östligaste delen av reservatet. 
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B. Föreskrifter enligt  7 kap. 6 § MB om förpliktelser för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter att tåla sådana intrång som: 

1. skötselåtgärder i enlighet med skötselplanen 
2. gränsmarkering av, vägvisning, p-plats, markerad led och information om reservatet 
3. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB om rätten att färdas och vistas i, 
samt om ordningen i reservatet i övrigt (gäller även markägare och innehavare av 
särskild rätt). 

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
4. framföra fordon, 
5. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, 

samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
naturvetenskapliga eller andra undersökningar 

 
Föreskriften C3 utgör inte hinder för passröjning under förutsättning att inte naturvärden 
påverkas negativt och att åtgärden sker i samråd med reservatsförvaltaren. 
Föreskriften C4 utgör inte hinder för terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej 
sker. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för 
uttransport väljs. Föreskriften utgör inte heller hinder fordonstrafik på den väg som skär genom 
den östligaste delen av reservatet. 
 
I samband med vetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen meddela undantag från 
ordningsföreskrifterna under C. Till vetenskapliga undersökningar räknas bland annat den del av 
länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen 
samt undersökningar inom ramen för uppföljning av åtgärdsprogram för enskilda arter. 
 
Ovanstående inskränkningar under A, B och C skall inte utgöra hinder för förvaltare att 
genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande 
skötselplan. 
 
Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB träder ikraft tre veckor 
efter den dag författningen utkommit från trycket i länets författningssamling. 
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Motivering 

Beskrivning av det omgivande landskapet 

Naturreservatet Skutan skall betraktas som en ur naturvårdssynpunkt mycket värdefull del av ett 
större skogslandskap. Reservatet är beläget i det västvärmländska sprickdalslandskapet, vilket 
karakteriseras av lövrika naturskogar där asp och björk är de viktigaste lövträden. Skutan ligger i 
en del av detta landskap där det finns ovanligt höga andelar naturskog, vilket visas av stor areal 
och antal av Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen prioriterar området och har skrivit 
flera biotopskydd och naturvårdsavtal i närområdet. 
 
I sprickdalslandskapet bildar lövrika barrskogar, tallklädda åsar, granskogar av hög bonitet, 
branter med artrika lodytor och olika typer av sumpskog och våtmarker en mosaik av olika 
naturtyper. Den omväxlande naturen ger förutsättningar för en hög diversitet av arter. 
 
Naturgeografiskt ligger området i bergkullslätt-terräng, i den sydligt boreala kuperade zonen. 
Berggrunden utgörs av gnejser, ställvis med inslag av gabbro. Öster om reservatet löper en nord-
sydlig tektonisk rörelsezon, omgiven av förskiffring. Åsarna består huvudsakligen av kalt berg, 
medan berggrunden i sprickdalarna överlagras av sandig eller grusig morän. Högsta kustlinjen i 
trakten ligger ca 230 m ö h. 
 
Inom 15 kilometers omkrets finns flera närbelägna gammelskogar som är beslutade naturreservat 
med liknande karaktär och biologiska värden som vid Skutan. Dessa utgörs av Kesebotten, 
Fjornshöjden, Bergvattssdalen, Brännan, Håltebyns brandfält och Deletjärnsåsens naturreservat. 
Inom det området finns även de blivande naturreservaten Norra Lien, Gråberget, Kloften, 
Gatefjällsbranten och Stora Ryven. Ett orört våtmarksområde vid Flatsmossen finns i nordvästra 
delen av området och även detta har skyddats som naturreservat. 
 
Storområdet har en rik barrskogsfågelfauna med god representation av lövträdsgynnade arter. 
Samtliga i Sverige förekommande arter av hackspettar finns i området. Likaså finns flera 
spelplatser för tjäder, samt en relativt god förekomst av järpe och orre. Andra arter, utöver 
hackspettar och skogshöns som också upptagits i EU:s fågeldirektiv är slaguggla, pärluggla och 
sparvuggla. 

Beskrivning av naturreservatet 

Reservatet omfattar ett 124 hektar stort område, beläget cirka 6 kilometer söder om Koppom i 
Eda kommun. Området ingår i en trakt som Naturvårdsverket år 2000 pekat ut för dess särskilt 
värdefulla lövskog. Det avgränsade området innehåller flera nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt med lövrik skog, samt ett antal sumpskogar. Skutan är del av en höjdrygg i 
nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I området finns 
kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor. 
Skogen består av områden med lövrika tallhällmarker med undertryckt, senvuxen gran och 
branter rika på lövträd, främst asp. I sluttningar nedanför branterna finns ställvis rikare 
granskogar med stort inslag av grova lövträd, samt i svackor och dråg finns klibbalsumpskogar. 
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Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral som ger en speciell moss- och 
kärlväxtflora i och nedom branterna. Flera bestånd på höjdryggen har avverkats på senare tid där 
främst aspar har lämnats (utanför avgränsningen). Några lövrika hyggen i området är utmärkta 
utvecklingsmarker, liksom örtrika grova granskogar som är mer städade. De rödlistade arter som 
förekommer i reservatet är främst knutna till den gamla senvuxna granskogen med sitt värdefulla 
inslag av gamla grova lövträd. Vedtrampmossa, broktagel, violettgrå tagellav, grön sköldmossa, 
aspgelélav, raggbock och tretåig hackspett är några av de rödlistade arter som förekommer i 
området. 
 
Inga fornlämningar finns registrerade inom området. Områdets östra del genomkorsas emellertid 
av en gammal pilgrimsled.  

Motiv till skydd och föreskrifter 

Inom ramen för de av riksdagen 16 antagna miljökvalitetsmålen, ingår som ett delmål i 
miljömålet levande skogar att undanta ytterligare skyddsvärd skog från skogsbruk. Länsstyrelsen 
arbetar med att skydda en del av dessa skogsområden genom att bilda naturreservat. Idag är ca 
en halv procent av länets produktiva skogsmark undantagen skogsbruk i naturreservat.  
 
Vid utpekandet av nya förslag på naturreservat prioriterar Länsstyrelsen områden med:  
- höga naturvärden, t.ex. förekomst av hotade arter och ovanliga skogliga strukturer  
- skogar som är kraftigt underrepresenterade på regional och nationell nivå inom dagens 

redan skyddade areal 
- områden där reservatet kompletterar redan befintliga avsatta skogsområden, både statligt 

skyddade och frivilligt avsatta 
- områden som ingår i en s.k. värdetrakt där ett kluster av värdefulla områden förekommer 

i landskapet. 
Skutan uppnår tre av de fyra ovan uppräknade kriterier. 
 
Skutan är beläget i ett landskap med för länet ovanligt höga andelar av artrik och lövrik 
naturskog, definierat genom hög andel nyckelbiotoper. Med utgångspunkt från aktuell forskning 
prioriterar Länsstyrelsen säkerställandet av skogsmark i länet till ett antal sådana landskap, varav 
detta är ett. Genom detta tillvägagångssätt koncentreras skogsskyddet till landskap där struktur- 
och artrikedom fortfarande i hög grad finns kvar, vilket ger bästa möjliga förutsättningar för ett 
långsiktigt bevarande av biologisk mångfald. Skogsvårdsstyrelsen prioriterar också detta område 
och jobbar med att skydda området norr om reservatet i form av naturvårdsavtal och 
biotopskydd. Hitintills har sex naturvårdsavtal och elva biotopskydd i nära anslutning till 
reservatet skrivits. 
 
Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde då det genom sitt varierade innehåll av 
värdefulla substrat hyser livsmiljöer för ett stort antal epifytiska och epilitiska kryptogamer och 
vedlevande insekter. Det föreslagna naturreservatet har även ett stort värde för fågelfaunan 
genom sin rika variation på naturtyper vilket ger speciella förutsättningar som livsmiljö, 
exempelvis för skogshönsen tjäder och järpe. 
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Genom ett omfattande och till övervägande delar rationellt skogsbruk har många skogsbiotoper 
minskat kraftigt i omfattning och andelen gammal naturskog i skogslandskapet har minskat 
kraftigt. För växt- och djurlivet viktiga strukturer och processer som var vanliga före ett aktivt 
brukande av skogen håller på att försvinna. Processer som eld och översvämning som i 
naturtillståndet är viktiga för föryngring av skogsekosystemen, har i det närmaste upphört. För 
de arter som är knutna till naturskogsartade lövskogar, med krav som inte tillgodoses i den 
brukade skogen, är ytterligare reduktion av biotopareal troligen förödande för deras långsiktiga 
överlevnad. Skogsbruk i de naturskogsartade bestånden skulle därför vara ett allvarligt hot mot 
bevarandet av den biologiska mångfalden i området. 
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område vars naturkvalitéer 
endast kan säkerställas genom att det undantages från skogsbruk och arbetsföretag som påverkar 
mark, flora och fauna. 

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden och miljökvalitetsmål 

Bildandet av naturreservatet Skutan bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt 
godtagbar användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt med 
den gällande kommunala översiktplanen (antagen 1999-06-23). Området har i den kommunala 
översiktplanen utpekats som ett ”Nolldecibel-område”. I dessa områden skall den orörda miljön 
bevaras och här tillåts bland annat inte ny bebyggelse, ändrad användning av befintlig 
bebyggelse eller nya vägar. Bildandet av naturreservatet Skutan är en del i Länsstyrelsens arbete 
med att uppnå delmål 1 inom miljökvalitetmålet ”Levande skogar”.   

Intresseprövning 

I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en vägning mellan enskilda 
och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en rimlig balans mellan de 
värden som ska skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av 
reservatet och de inskränkningar som gjorts av markanvändningen är nödvändiga, och att de  
inte går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Länsstyrelsens 
ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av proportionalitetsprincipen. 
 
Naturreservatet Skutan är beläget i ett skogslandskap med en ovanligt tät förekomst av 
naturskogsartade barr- och blandskogar. Skutan är en viktig värdekärna i det landskapet, med en 
för många arter lämplig livsmiljö. Tillsammans med övriga bestånd i trakten (varav flera bestånd 
är skyddade av Skogsstyrelsen eller av Länsstyrelsen som naturreservat) säkerställs en 
koncentration av värdekärnor med möjlighet att på sikt uppbära hållbara populationer av många 
av de typiska och/eller skyddsvärda arterna i området. 
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn Naturreservatet Skutan 
Län Värmland 
Kommun Eda 
N2000-beteckning - 
Lägesbeskrivning 6 km söder om Koppom 
Församling/Socken Järnskog 
Topografisk karta 11B SO 
Ekonomisk karta 11B 3i, 11B 3j 
Naturgeografisk region 28b, Sydligt boreala kuperade områden 
Fastigheter Ulvshuvdane 1:3, 1:34, 1:35, 1:48, 1:78, 1:98, 1:101 

Korsbyn 1:119 
Areal 124,1 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland 

Ärendets beredning 
Under Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering avgränsades ett stort antal nyckelbiotoper 
(skogsområden med mycket höga naturvärden) i länet, bland annat de på Skutan. Länsstyrelsen 
lät under 1999 göra en analys av nyckelbiotopsinventeringen med syftet att identifiera vilka 
delar av Värmlands län som innehåller den största ytan skogsmark av nyckelbiotopskvalitet och 
de olika delarnas inbördes skillnader vad beträffar artdiversitet. Sommaren 1999 följdes 
analysen upp med fältundersökningar av nyckelbiotoper inom de tidigare identifierade områdena 
(som uppdrag utfört av Taigaekologerna), varvid Skutan föll ut som ett lämpligt reservatsobjekt. 

Synpunkter från remissinstanserna 
Följande remissinstanser har lämnat svar på utsänd remiss: Skogsstyrelsen, Wermlands 
Ornitologiska Förening, Ulf T. Carlsson samt Värmlands Botaniska Förening. Samtliga 
tillstyrker bildandet av naturreservatet Skutan och några har därtill lämnat frågor eller 
kommentarer. 
Wermlands Ornitologiska Förening efterlyser en ingående fågelinventering inom reservatet. 
Vidare påpekas att ett flertal fågelarter nämns i texten men att bara en art finns med i den lista 
över intressanta anträffade arter som bifogas.  
Värmlands Botaniska Förening framhåller en önskan om att även två branter som finns utanför 
reservatet, norr om detsamma skulle införlivas i naturreservatet Skutan. Dessa branter har 
inventerats av Sven Fransson och hyser en stor artrikedom av framförallt mossor, bland annat ett 
flertal rödlistade och hotade arter.  

Länsstyrelsens kommentar på inkomna synpunkter 
Att genomföra ingående inventeringar av naturreservat är alltid önskvärt men är inte alltid 
möjligt att genomföra av resursbrist. Anledningen till att ett flertal fågelarter nämns i texten  
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Bilagor 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Områdesbeskrivning 
4. Skötselplan 
5. Hur man överklagar 
6. Konsekvensutredning 

Sändlista 

Pär-Åke Olof Gunnar Lindberg, Källgatan 54, 671 42 ARVIKA 

Hans-Göran Erik Bertil Lindberg, Korsbyn Söderby, 670 41 KOPPOM 

Rolf Bertil Söderqvist, Björkvägen 4c, 670 41 KOPPOM 

Marta Ann-Katrin Öberg, Symfonivägen 12, 671 33 ARVIKA 

John Rune Andersson, Mosstakan Sörgården, 670 41 KOPPOM 

Britta Marianne Andersson, Mosstakan Sörgården, 670 41 KOPPOM 

Hans-Åke Andersson, Gränsvägen 302, 163 52 SPÅNGA 

Margareta Annette Nilsson, Stenbyn Lundås, 670 10 TÖCKSFORS 

G Marianne Andersson Svajberic, Mosstakan Graninge, 670 41 KOPPOM 

Rigmor Marina Anette Börjesson, Ulvshuvdane Nystuga, 670 41 KOPPOM 

Per Torsten Eklund, Styckåsvägen 1, 671 32 ARVIKA 

Barbro Anita Hansson Brorsson Ulvshuvdane Tomta, 670 41 KOPPOM 

Signe Margit Jonsson, Saxebyn Nordhem, 670 41 KOPPOM 

Johnny Gunnar Jonsson, Ekorrvägen 3, 722 43 VÄSTERÅS 

Lilian Görel Kristina Hällzon, Stenfastagatan 11, 703 69 ÖREBRO 

Mats Lennart Jonsson, Riksrådsvägen 65, 128 39 SKARPKNÄCK 

Eda älgskötselområde, c/o Ove Magnusson, Helgeboda Nystuga, 673 91 CHARLOTTENBERG 

Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen, 106 48 STOCKHOLM 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 

Lantmäteriet, Box 288, 651 07 KARLSTAD 
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Skogsstyrelsen, Region Svea, Box 387, 651 09 KARLSTAD 

Eda kommun, Box 66, 673 22 CHARLOTTENBERG 

Värmlands läns Jaktvårdsförbund, Box 65, 660 60 MOLKOM 

Lantbrukarnas Riksförbund, Länsförbundet i Värmlands län, Lillerud, 660 50 VÅLBERG 

Naturskyddsföreningen, Länsförbundet i Värmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 KARLSTAD 

Värmlands Botaniska Förening, c/o Per Larsson, Fallängsvägen 39 A, 671 51 ARVIKA 

Wermlands Ornitologiska Förening, c/o Jan Rees, Mossgatan 115, 654 66 KARLSTAD 

Ulf T. Carlsson, Älvsborgsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN 

Planeringsenheten, 2 ex. 

Enheten för areella näringar 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5 054-19 70 00 (växel)  054-19 70 90 miljo@s.lst.se 

651 86  KARLSTAD  054-19 71 68 (direkt) 

 
Översiktskarta för naturreservatet Skutan (skrafferat område)  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5 054-19 70 00 (växel)  054-19 70 90 miljo@s.lst.se 

651 86  KARLSTAD  054-19 71 68 (direkt) 

 
Beslutskarta för naturreservatet Skutan (heldragen svart linje)  
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Skutan 
 

 
Beskrivning av ett lövrikt berg   

söder om Koppom, Eda kommun 
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Bakgrund 

Inom ramen för de av riksdagen 16 antagna miljökvalitetsmålen, ingår som ett delmål i 
miljömålet levande skogar att undanta ytterligare skyddsvärd skog från skogsbruk. 
Länsstyrelsen arbetar med att skydda en del av dessa skogsområden genom att bilda 
naturreservat. Idag är ca en halv procent av länets produktiva skogsmark undantagen 
skogsbruk i naturreservat.  
 
Vid utpekandet av nya förslag på naturreservat prioriterar Länsstyrelsen områden med:  
- höga naturvärden, t.ex. förekomst av hotade arter och ovanliga skogliga strukturer  
- skogar som är kraftigt underrepresenterade på regional och nationell nivå inom dagens 

redan skyddade areal 
- områden där reservatet kompletterar redan befintliga avsatta skogsområden, både 

statligt skyddade och frivilligt avsatta 
- områden som ingår i en s.k. värdetrakt där ett kluster av värdefulla områden 

förekommer i landskapet. 
Skutan uppnår tre av de fyra ovan uppräknade kriterier. 
 
Naturreservatet Skutan är beläget cirka sex kilometer söder om Koppom i Eda kommun. 
Landskapet innehåller flera nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt med lövrik skog. 
Reservatsförslaget på 124 hektar har avgränsats runt ett antal av dessa och innehåller även 
sumpskogar avgränsade av Skogsvårdsstyrelsen. Hela området ligger på privatmark. Det 
område som här föreslås för reservatsbildning ligger till största delen inom lövplanen för länet 
(se figur 1.). Skogsvårdsstyrelsen prioriterar området och har skrivit flera biotopskydd och 
naturvårdsavtal i närområdet. I området finns även sedan tidigare ett flertal befintliga 
naturreservat och för ytterligare några objekt sker pågående reservatsbildning (se figur 2.). 

 
Figur 1. Eda kommun och norra delen av Årjängs kommun samt i öster del av Arvika kommun (kommungräns 
grön linje). Grönt visar lövplanen, bruna ytor utgör karterade vitryggsområden. Naturreservatet Skutan ligger i 
centrum av den röda ringen. 
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Figur 2. Översiktskarta 
Rött raster = nyckelbiotop, grönt raster = naturvärdesobjekt, mörkblått = biotopskyddsområde 
orange = naturvårdsavtal och lila raster = naturreservat. På bilden syns de föreslagna naturreservaten 
Gatefjället, Stora Ryven, Norra Lien, Skutan, Gråberget och Kloften (svart raster). De befintliga naturreservaten 
är Bergvattsdalen, Flatsmossen, Brännan, Kesebotten, Fjornshöjden, Deletjärnsåsen och delar av Glaskogen.  
 
Under 1990-talet genomförde Skogsvårdsorganisationen en landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker. Delar av det aktuella området pekades då ut som 
nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt (se figur 3.).  

 
Figur 3. Flygbild över Skutan och gränsen för naturreservatet (grått streckat område) 
Rastrerat rött = Nyckelbiotop  Rastrerat grönt = Naturvärdesobjekt  
Blått = Biotopskyddsområde  Orange = Naturvårdsavtal 
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Allmän beskrivning av naturvärdena 

Området omfattar ett 124 hektar stort område, beläget cirka 6 kilometer söder om Koppom i 
Eda kommun. Området ingår i en trakt som Naturvårdsverket år 2000 pekat ut för dess 
särskilt värdefulla lövskog. Det avgränsade området innehåller flera nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt med lövrik skog, samt ett antal sumpskogar.  
 
Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på 180 till 280 
meter. I området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, 
mossbevuxna lodytor. Skogen består av stora arealer lövrika tallhällmarker med undertryckt, 
senvuxen gran, branter rika på lövträd (främst asp), i sluttningar nedanför branterna finns 
ställvis rikare granskogar med stort inslag av grova lövträd, samt i svackor och dråg finns 
klibbalsumpskogar. Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral som 
ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna.  
 
Flera bestånd på höjdryggen har avverkats på senare tid där främst aspar har lämnats (utanför 
avgränsningen). Några lövrika hyggen i området är utmärkta utvecklingsmarker, liksom 
örtrika grova granskogar som är mer städade. De rödlistade arter som förekommer i reservatet 
är främst knutna till den gamla senvuxna granskogen med sitt värdefulla inslag av gamla 
grova lövträd. Vedtrampmossa, broktagel, violettgrå tagellav, grön sköldmossa, aspgelélav, 
raggbock och tretåig hackspett är några av de rödlistade arter som förekommer i området. 
 
Några fornlämningar finns inte registrerade inom det föreslagna naturreservatet men områdets 
västra del genomkorsas av en pilgrimsled. 

Delområden 

Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde och artfynd. De arter 
som är rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det latinska namnet. Kategorierna och 
namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2005 (Gärdenfors. U. (red.) 2005, ArtDatabanken, 
SLU Uppsala).  
 

 
Figur 4. Karta över delområden 
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Delområde 1 (16,6 hektar) 

Fem hektar av det 16,6 hektar stora området är klassat som nyckelbiotop. Hela området är en 
västbrant med bitvis brant terräng och stora block som ger gynnsamma förhållanden för 
fuktighetskrävande arter. Inslag av grov asp gynnar flera krävande lavar. Övre delen av 
branten är orörd och det finns mycket död ved främst i form av lövträd. Nedanför 
nyckelbiotopen finns flera olika bestånd med olika ålder och trädslagssammansättning. 

Delområde 2 (19,9 hektar) 

Toppen av berget Skutan som består av barrblandskog med bestånd med olika trädålder. 
Terrängen är småkuperad med asp i branter men andelen lövträd är i övrigt låg. I svackor 
dominerar gran och i övrigt består området av mager talldominerad mark. Inom området finns 
ett naturvärdesobjekt och ett annat mindre område består av ogallrad 40- årig barrblandskog. 

Delområde 3 (20 hektar) 

Området består av den djupt nedskurna klyftan Styggedalen samt av den dalgång som löper 
österut parallellt med Styggedalen. Den mest dramatiska delen av Styggedalen utgörs av 
branta stup med nedanförliggande blockmarker. Stora mosstäckta block förekommer och det 
växer ett resligt bestånd av gran i sluttningarna. I den södra delen finns en sumpskog med ett 
stort inslag av gamla klibbalar. I hela området är luftfuktigheten hög vilket gynnar flera 
ovanliga arter av lavar. Större delen av området är klassat som nyckelbiotop. 

Arter: 

Broktagel   Bryoria bicolor   NT 
Fällmossa  Antitrichia curtipendula 
Skuggblåslav  Hypogymnia vittata 
Grov fjädermossa Neckera crispa 
Korallav  Sphaerophorus globosus 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 
Garnlav  Alectoria sarmentosa 
Gammelgranslav Lecanactis abietina 
Glansfläck  Arthonia spadicea 

Delområde 4 (29,9 hektar) 

Toppen öster om Styggedalen. Barrblandskog bitvis på mager mark. I de norra delarna och 
längs östra kanten finns cirka 150-åriga talldominerade bestånd med inslag av något yngre 
granar på mycket mager mark. I övrigt är området grandominerat. Området är påverkat av 
skogsproduktion. Inom området finns en mindre nyckelbiotop (0,6 ha) som består av en liten 
dalgång med gammal granskog och inslag av asp samt arter knutna till hög luftfuktighet. 

Arter: 

Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
Kattfotslav  Artonia leucopellea 
Gammelgranslav Lecanactis abietina 
Vedtrappmossa  Anastrophyllum hellerianum NT 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
Långfliksmossa Nowellia curvifolia 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 
Lunglav   Lobaria pulmonaria  NT 
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Delområde 5 (18,5 hektar)  

Skötselområde 5 består av 120-130-årig barrblandskog med visst lövinslag. I den sydvästra 
delen är marken fuktig och andelen gran är ca 70 %. Här växer mossan krusig ulota på ung 
asp. Det finns även en del al. I nordvästra delen ligger en höjd där tallen dominerar och där 
det även finns en del löv, främst i form av björk. Genom området rinner en bäck och runt 
bäcken är marken sank med en del vitmossor. Öster om bäcken höjer sig terrängen och där 
dominerar återigen tallen. I övre kanten av området finns en mindre rasbrant med yngre asp. 
Den östra kanten gränsar mot ett hygge och i kanten till hygget finns en del grov asp. 

Arter: 

Krusig ulota  Ulota crispa 
Lunglav  Lobaria pulmonaria  NT 
 

 
Figur 5. Granblandad klibbalsumpskog med bland annat glansfläck, mörk husmossa och tibast.  

Delområde 6 (4,7 hektar) 

Ett tio år gammalt grandominerat hygge. En del löv i kanterna i form av mogna aspar men det 
sker ingen lövföryngring på hygget på grund av älgbete. Området genomkorsas av en bäck.  

Delområde 7 (2,4 hektar) 

En nyligen avverkad skog som nu har ersatts av en trädplantering med unga plantor.  

Delområde 8 (4,6 hektar) 

Ett drygt fyra hektar stort område på hällmark med inslag av fuktigare partier. I området finns 
ca 20 år gammal ungskog med ca 60 % tall, 30 % gran och 10 % löv. I en mindre del av 
området finns högre andel löv i form av björk. 130-140 år gamla tallöverståndare finns 
spridda i området och i södra delen finns ett litet bestånd bestående av 130-årig tall på ett 
område med mycket låg bonitet.  
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Figur 6. Vindfälle i södra kanten av delområde 9 efter stormen vintern 2005. 

Delområde 9 (4,2 hektar) 

Området är drygt fyra hektar stort varav två hektar är nyckelbiotop. I västra delen finns en 
bergsbrant med en nedanförliggande blockrik sluttning. Öster om bergsbranten finns två 
bäckar som går i nord-sydlig riktning. Mellan bäckfårorna finns örtrik granskog av lågörtstyp 
medan skogen runt bäckfårorna är av högörtstyp. Den västra bäckfåran har källpåverkade 
partier vilket leder till rik mossflora på marken. Mellan de båda bäckarna sträcker sig en 
bergsbrant med värdefull miljö för fuktkrävande mossor och lavar. Granskogen är tät med 
spridda grova granlågor i olika nedbrytningsstadier och med cirka 150 år gamla 
tallöverståndare. Tillsammans med bäckarna och den kuperade terrängen bidrar den täta 
granskogen till att skapa ett fuktigt mikroklimat som är gynnsamt för fuktkrävande arter. 
Områdets södra kant gränsar till ett hygge. Här bildades genom en storm i januari 2005 en del 
vindfällen. Dessa ligger huller om buller i en bred remsa in i skogen. Dessa vindfällen kan bli 
substrat för bl.a. vedlevande insekter, som i sin tur kan gynna fåglar. På sikt kan de även bli 
substrat för svampar, mossor och lavar. Bäckmiljön och markhydrologin bör förbli 
oförändrad.  

Arter: 

Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 
Klippfrullania Frullania tamarisci 
Guldlockmossa Homalothecium sericeum 
Blåsfliksmossa Lejeunea cavifolia 



                                                                                                                                          Dnr 511-7217-02 
                                                                                                                                                Bilaga 3 
                                                                                                                       
  
Grov fjädermossa Neckera crispa 
Fällmossa  Antitrichia curtipendula 
Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum 
Bågpraktmossa Plagiomnium medium 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
Krusig ulota  Ulota crispa  
Kruskalkmossa Tortella tortuosa 
Porella  Porella sp. 
Rostfläck  Artonia vinosa 
Skinnlav  Leptogium saturninum 
Aspgelélav  Collema subnigrescens  NT 
Rävticka   Inonotus rheades 
Missne  Calla palustris 
Bäckbräsma  Cardamine amara 
Dvärghäxört  Circaea alpina 

Delområde 10 (3,3 hektar) 

Brant med olikåldrig luckig granskog med inslag av björk och äldre tall. Död ved finns främst 
i form av spridda lågor. I de brantare partierna i östra kanten finns mycket asp. 

Arter: 

Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum 
Krusig ulota  Ulota crispa  
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
Vedticka  Phellinus viticola 
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Figur 7. På hyllor i västbranten växer artrika aspkloner med bland annat asphättemossa och aspgelélav. 
 

       
Figur 8. Gammal drivningsväg för häst                  Figur 9. Granriska, signalart för örtrika 
uppför västbranten.                  granskogar 
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Totallista över noterade arter i hela området 

 
Vetenskapligt namn Svenskt namn Signal-

art 
Rödliste-
kategori 

Källa

     
Actaea spicata Svart trolldruva X  NBI 
Alectoria sarmentosa Garnlav X  NBI 
Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa X NT NBI 
Antitrichia curtipendula Fällmossa X  NBI 
Arthonia leucopellea Kattfotslav X  Lst 
Arthonia spadicea Glansfläck X  NBI 
Arthonia vinosa Rostfläck X  Lst 
Aspleniaceae trichomanes Svartbräken   Taiga
Bolitophagus reticulatus Vanlig svampsvartbagge   Lst 
Bryoria bicolor Broktagel X VU NBI 
Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav X NT NBI 
Buxbaumia viridis Grön sköldmossa X  Lst 
Calla palustris Missne X  Lst 
Callidium coriaceum Bronshjon  NT Lst 
Cardamine amara Bäckbräsma X  Lst 
Carex digitata Vispstarr   Lst 
Circaea alpina Dvärghäxört X  Lst 
Cirsium heterophyllum Brudborste X  Lst 
Collema flaccidum Slanklav X  Taiga
Collema subflaccidum Grynig gelélav X VU Lst 
Collema subnigrescens Aspgelélav X NT NBI 
Corylus avellana Hassel X  Lst 
Daphne mezereum Tibast X  Lst 
Frullania tamarisci Klippfrullania X  Lst 
Goodyera repens Knärot X  Taiga
Hepatica nobilis Blåsippa X  Lst 
Herzogiella seligeri Stubbspretmossa X  Lst 
Homalothecium sericeum Guldlockmossa X  Lst 
Hylocomiastrum umbratum Mörk husmossa X  Lst 
Hypogymnia vittata Skuggblåslav X  NBI 
Impatiens nolitangere Springkorn X  Taiga
Inonotus radiatus Alticka   Lst 
Inonotus rheades Rävticka X  Lst 
Lactarius zonarioides Granriska X  Lst 
Lathyrus vernus Vårärt X  Taiga
Lecanactis abietina Gammelgranslav   NBI 
Lejeunea cavifolia Blåsflikmossa X  SVS 
Leptogium saturninum Skinnlav X  Lst 
Linnaea borealis Linnea   Taiga
Lobaria pulmonaria Lunglav X NT Lst 
Lonicera xylosteum Skogstry   Taiga
Mycelis muralis Skogssallat   Taiga
Neckera crispa Grov fjädermossa X  NBI 
Necydalis major Stekelbock X  Lst 
Nephroma bellum Stuplav X  Lst 
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Nephroma parile Bårdlav X  Lst 
Nowellia curvifolia Långfliksmossa X  Lst 
Orthotrichum gymnostomum Asphättemossa   NBI 
Paris quadrifolia Ormbär X  NBI 
Parmeliella triptophylla Korallblylav X  Lst 
Phellinus viticola Vedticka X  Lst 
Picoides tridactylus Tretåig hackspett X VU Lst 
Plagiomnium medium Bågpraktmossa X  Lst 
Porella ssp. Porella X  Lst 
Rhytidiadelphus loreus Västlig hakmossa X  NBI 
Rhytidiadelphus subpinnatus Skogshakmossa X  Lst 
Salicaceae caprea Sälg   Taiga
Sphaerophorus globosus Korallav   NBI 
Sphagnum squarrosum Spärrbladig vitmossa   Taiga
Stachys sylvatica Stinksyska   Taiga
Tilia cordata Lind X  Lst 
Tortella tortuosa Kruskalkmossa X  Lst 
Tragosoma depsarium Raggbock  VU Lst 
Ulota crispa Krusig ulota X  Lst 
Viburnum opulus Olvon   Taiga
Vicia sylvatica Skogsvicker   Taiga
Viola mirabilis Underviol X  Taiga
 
Taiga = Taigaekologerna 
Lst = Länsstyrelsen 
NBI = Nyckelbiotopsinventeringen 
SVS = Skogsvårdsstyrelsen 
 
 
Totalt har 51 signalarter och 9 rödlistade arter noterats i området. Vissa av arterna har 
anträffats utanför reservatet i det utredningsområde som länsstyrelsen arbetat med innan det 
slutgiltiga gränsförslaget togs fram. Dessa arter har således anträffats strax utanför föreslagen 
reservatsgräns.   
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET SKUTAN 

1 Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 
 bevara och vårda ett område med variationsrikt sprickdalslandskap med hotade och 

sällsynta arter knutna till naturskogselement som beskuggade lodytor, högörtsgranskog, 
lövträd som t.ex. asp, gamla och senvuxna träd och död ved. 

 tillsammans med andra skyddade skogsmiljöer i omgivande landskap säkra goda 
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i landskapet. 

2 Beskrivning av bevarandevärden 

2.1 Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Skutan   
RegDOS-
nummer 

2004555   

Kommun Eda   
Markslag och 
naturtyper: 

 (hektar) (hektar) 

    
Skogsmark   121,1 
Produktiv skog Tallskog 37,7  
 Granskog 13,6  
 Barrblandskog 42,4  
 Lövblandad barrskog 11,6  
 Barrsumpskog 1,9  
 Triviallövskog 3,0  
 Hygge 10,9  
    
Impediment   3,0 
    
    
Total areal   124,1 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 

Närmaste bebyggelse ligger bara något hundratal meter utanför reservatsgränsen. Områdets 
svårtillgänglighet med branter och höjdryggar har dock gjort att andra aktiviteter än skogsbruk 
har varit mycket begränsade. Inom reservatet finns en gammal drivningsväg för häst samt en 
pilgrimsled. Den höga andelen lövträd inom vissa delar av reservatet är sannolikt en följd av 
extensivt bete. Ytterligare tecken på tidigare mänsklig aktivitet är dock svår att upptäcka idag. 
Det kuperade landskapet har även försvårat traditionellt skogsbruk vilket är en av anledningarna 
till att området hyser gammal skog och höga naturvärden.  

2.3 Områdets bevarandevärden 

2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

Området omfattar ett 124 hektar stort område, beläget cirka 6 kilometer söder om Koppom i Eda 
kommun. Reservatet ingår i en trakt som Naturvårdsverket år 2000 pekat ut för dess särskilt 
värdefulla lövskog. Det avgränsade området innehåller flera nyckelbiotoper och naturvärdes-
objekt med lövrik skog, samt ett antal sumpskogar.  
 
Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 
280 meter. I området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, 
mossbevuxna lodytor. Skogen består av stora arealer lövrika tallhällmarker med undertryckt, 
senvuxen gran samt branter rika på lövträd (främst asp). I sluttningar nedanför branterna finns 
ställvis rikare granskogar med stort inslag av grova lövträd, samt i svackor och dråg finns 
klibbalsumpskogar. Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral som ger 
en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna.  
 
Flera bestånd på höjdryggen har avverkats på senare tid där främst aspar har lämnats (utanför 
avgränsningen). Några lövrika hyggen i området är utmärkta utvecklingsmarker, liksom örtrika 
grova granskogar som är mer städade. De rödlistade arter som förekommer i reservatet är främst 
knutna till den gamla senvuxna granskogen med sitt värdefulla inslag av gamla grova lövträd. 
Vedtrampmossa, broktagel, violettgrå tagellav, grön sköldmossa, aspgelélav, raggbock och 
tretåig hackspett är några av de rödlistade arter som förekommer i området. 

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Områdets västra del genomkorsas av en pilgrimsled. I övrigt saknas kulturhistoriska 
bevarandevärden. 

3 Skötselområden och åtgärder 

3.1 Lövrik naturskog  (16,6 hektar, delområde 1) 

Fem hektar av det 16,6 hektar stora området är klassat som nyckelbiotop. Hela området är en 
västbrant med bitvis brant terräng och stora block som ger gynnsamma förhållanden för 
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fuktighetskrävande arter. Inslag av grov asp gynnar flera krävande lavar. Övre delen av branten 
är orörd och det finns mycket död ved främst i form av lövträd. Nedanför nyckelbiotopen finns 
flera olika bestånd med olika ålder och trädslagssammansättning. 

3.1.1 Kvalitetsmål  

Naturskogskvaliteten i nyckelbiotopen bör fortsätta att utvecklas. Området utanför nyckel-
biotopen bör utvecklas mot lövrik naturskog genom att mängden död ved ökar.  

3.1.2 Åtgärder 

Fri utveckling i nyckelbiotopen. Nedanför nyckelbiotopen bör man utföra riktade åtgärder som 
röjning, gallring och ringbarkning av gran för att gynna förekomsten av lövträd. 

3.2 Barrblandskog (19,9 hektar, delområde 2) 

Toppen av berget Skutan som består av barrblandskog med bestånd med olika trädålder. 
Småkuperad terräng med asp i branter men i övrigt låg andel lövträd. I svackor dominerar gran 
och i övrigt består området av mager talldominerad mark. Inom området finns ett naturvärdes-
objekt och ett annat mindre område består av ogallrad 40- årig barrblandskog. 

3.2.1 Kvalitetsmål 

En ökad mängd död ved genom självgallring i större delen av området. Branterna bör 
fortsättningsvis vara aspdominerade och det bör finnas en succession av asp i olika ålder. 

3.2.2 Åtgärd 

Fri utveckling i större delen av området för att skogen ska få en naturskogskaraktär genom 
självgallring. I lövrikare ungskogsområden kan man gynna lövträden genom ringbarkning av 
både gran och tall. De lövrika branterna bör fortsätta att utvecklas fritt. 

3.3 Barrnaturskog (20 hektar, delområde 3) 

Området består av den djupt nedskurna klyftan Styggedalen samt av den dalgång som löper 
österut parallellt med Styggedalen. Den mest dramatiska delen av Styggedalen utgörs av branta 
stup med nedanförliggande blockmarker. Stora mosstäckta block förekommer och det växer ett 
resligt bestånd av gran i sluttningarna. I den södra delen finns en sumpskog med ett stort inslag 
av gamla klibbalar. I hela området är luftfuktigheten hög vilket gynnar flera ovanliga arter av 
lavar. Större delen av området är klassat som nyckelbiotop. 

3.3.1 Kvalitetsmål 

Området skall bestå till yta och kvalitet. Hydrologin skall vara oförändrad. 

3.3.2 Åtgärd 

Fri utveckling. 
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3.4 Barrblandskog (29,9 hektar, delområde 4) 

Toppen öster om Styggedalen. Barrblandskog bitvis på mager mark. I de norra delarna finns 
140-åriga tallar och något yngre granar på mycket mager mark, strax söder därom finns ett 150-
årigt talldominerat bestånd och längs östra kanten finns 150-årig skog. I övrigt är området gran-
dominerat. Området är påverkat av skogsproduktion. Inom området finns en mindre nyckel-
biotop (0,6 ha) som består av en liten dalgång med gammal granskog och inslag av asp samt 
arter knutna till hög luftfuktighet. 

3.4.1 Kvalitetsmål 

Mängden död ved bör öka och området bör på sikt närma sig en naturskog. Nyckelbiotopen bör 
fortsätta att utveckla naturskogskaraktären. 

3.4.2 Åtgärd 

Nyckelbiotopen bör lämnas för fri utveckling. I resterande delar av området bör ökningen av 
andelen död ved påskyndas genom ringbarkning av granar samt katning och ringbarkning av tall. 

3.5 Lövrik barrblandskog (18,5 hektar, delområde 5) 

Skötselområde 5 består av 120-130-årig barrblandskog med visst lövinslag. I den sydvästra 
delen är marken fuktig och andelen gran är ca 70 %. Här växer krusig ulota på ung asp. Det finns 
även en del al. I nordvästra delen ligger en höjd där tallen dominerar och där det även finns en 
del löv, främst i form av björk. Genom området rinner en bäck och runt bäcken är marken sank 
med en del vitmossor. Öster om bäcken höjer sig terrängen och där dominerar återigen tallen. I 
övre kanten av området finns en mindre rasbrant med yngre asp. Den östra kanten gränsar mot 
ett hygge och i kanten till hygget finns en del grov asp. 

3.5.1 Kvalitetsmål 

Mängden död ved ökar till ca 10 % inom en 20-års period för att sedan på längre sikt öka mot 20 
%. Mängden asp i den östra kanten kvarstår och kan eventuellt öka. Det föreligger en risk att 
älgbete kan förhindra nyetablering av asp. 
 

3.5.2 Åtgärd 

Fri utveckling i större delen av området med undantag för den östra kanten där ringbarkning 
eller plockhuggning av gran kan ske för att gynna asp. 

 

3.6 Grandominerat hygge (4,7 hektar, delområde 6) 

Ett tio år gammalt grandominerat hygge. En del löv i kanterna i form av mogna aspar men det 
sker ingen lövföryngring på hygget på grund av älgbete. Området genomkorsas av en bäck.  
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3.6.1 Kvalitetsmål 

På lång sikt en naturskogslik barrskog med död ved och intern dynamik. Den alsumpskog som 
tidigare växte i östra delen bör utvecklas mot sin tidigare struktur. 

3.6.2 Åtgärd 

Fri utveckling.  

3.7 Hygge (2,4 hektar, delområde 7) 

En nyligen avverkad skog som nu har ersatts av en trädplantering med unga plantor.  

3.7.1 Kvalitetsmål 

På kort sikt kan området utvecklas mot lövrik ungskog. På längre sikt lövskog rik på död ved.  

3.7.2 Åtgärd 

Området lämnas för fri utveckling. Det är även möjligt när skogen når röjningsmogen ålder att 
röja undan barrträd för att gynna lövträden. På längre sikt kan åtgärder som ringbarkning av gran 
och tall ske.  

3.8 Tallskog (4,6 hektar, delområde 8) 

Ett drygt fyra hektar stort område på hällmark med inslag av fuktigare partier. I området finns ca 
20 år gammal ungskog med ca 60 % tall, 30 % gran och 10 % löv. I en mindre del av området 
finns högre andel löv i form av björk. 130-140 år gamla tallöverståndare finns spridda i området 
och i södra delen finns ett litet bestånd bestående av 130-årig tall på ett område med mycket låg 
bonitet.  

3.8.1 Kvalitetsmål 

En talldominerad naturskog med inslag av löv och gran.  

3.8.2 Åtgärd 

Till största delen fri utveckling. Ungefär år 2020-2030 kan man vid behov gå in med punktvisa 
insatser som till exempel ringbarkning av gran för att gynna lövträden. 

 

 

3.9 Barrskog (4,2 hektar, delområde 9) 

Området är drygt fyra hektar stort varav två hektar är nyckelbiotop. I västra delen finns en bergs-
brant med en nedanförliggande blockrik sluttning. Öster om bergbranten finns två bäckar som 
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går i nord-sydlig riktning. Mellan bäckfårorna finns örtrik granskog av lågörtstyp medan skogen 
runt bäckfårorna är av högörtstyp. Den västra bäckfåran har källpåverkade partier vilket leder till 
rik mossflora på marken. Mellan de båda bäckarna sträcker sig en bergsbrant med värdefull 
miljö för fuktkrävande mossor och lavar. Granskogen är tät med spridda grova granlågor i olika 
nedbrytningsstadier och med cirka 150 år gamla tallöverståndare. Tillsammans med bäckarna 
och den kuperade terrängen bidrar den täta granskogen till att skapa ett fuktigt mikroklimat som 
är gynnsamt för fuktkrävande arter. Områdets södra kant gränsar till ett hygge. Här bildades 
genom en storm i januari 2005 en del vindfällen. Dessa ligger huller om buller i en bred remsa in 
i skogen. Vindfällena kan bli substrat för bl.a. vedlevande insekter, som i sin tur kan gynna 
fåglar. På sikt kan de även bli substrat för svampar, mossor och lavar. 

3.9.1 Kvalitetsmål 

Bäckmiljön och markhydrologin bör vara oförändrad. Fortsatt utveckling mot naturskog med 
ökad andel död ved genom naturliga processer. Den fuktiga miljön i området bidrar till att öka 
mängden död ved genom att gran lätt angrips av röta. Mängden gammal grov tall bör vara 
oförändrad. Området med vindfällen bör bevaras orört. Eventuella insektsangrepp på 
angränsande skog inom reservatet bör lämnas för fri utveckling vilket i sin tur kan leda till en 
ökning av den döda veden i omgivande skog.  

3.9.2 Åtgärd 

Fri utveckling. Man kan eventuellt öka mängden död ved genom att skada några av granarna och 
på så sätt påskynda rötangreppen. Området med vindfällen bör lämnas för fri utveckling. 

3.10 Blandskog (3,3 hektar, delområde 10) 

Brant med olikåldrig luckig granskog med inslag av björk och äldre tall. Död ved finns främst i 
form av spridda lågor. I de brantare partierna i östra kanten finns mycket asp. 

3.10.1 Kvalitetsmål 

Olikåldrig flerskiktad luckig naturskog med löv i branta partier. Mängden död ved bör öka till 20 
% inom en 30-års period. 

3.10.2 Åtgärd 

Fläckvisa insatser i form av ringbarkning av tall kan göras för att dels öka mängden död ved och 
dels gynna förekomsten av lövträd. 

 

3.11 Parkeringsplats och informationsskylt 
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3.11.1 Kvalitetsmål 

Parkeringsplats med plats för två-tre bilar och informationstavla intill vägen där denna korsar 
pilgrimsleden (se skötselplanekarta nedan). På tavlan skall finnas skylt med tydlig karta och 
information om områdets naturvärden. 

3.11.2 Åtgärd 

Anlägga parkeringsplats och sätta dit en informationstavla med tillhörande skylt. 
 
 
 

 
Skötselplanekarta, naturreservatet Skutan 
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4 Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 
 Parkeringsplats 
 Informationstavla och skylt 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart tionde år för: 
 Mängden död ved 
 Förekomst av de rödlistade arter som påträffats 

 
5  Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Åtgärd När Var Prioritet 

Parkeringsplats 2007 Intill vägen där 
denna korsar 
pilgrimsleden (se 
skötselplanekarta) 

1 

Informationstavla & 
skylt 

2007 Vid parkeringsplats 1 

Ringbarkning av gran 2007-2010 Skötselområde 1, 2, 
4, 5 och 9 

2 

Ringbarkning av tall 2007-2010 2, 4 och 10 2 

Katning av tall 2007-2010 4 2 

Röjning, gallring och 
plockhuggning 

2007-2010 Skötselområde 1 
och 5 

3 

Ringbarkning av gran 2020-2030 Skötselområde 8 4 

Röjning av barrträd 2020-2030 Skötselområde 7 5 

6 Genomförd dokumentation 

Nyckelbiotopsinventering av skogsstyrelsen, ytterligare fältundersökningar av nyckelbiotoper 
(utfört av Taigaekologerna) och totalt sju dagars fältbesök av personal från länsstyrelsen. 
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