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Beslut om bildande av Sör-Degerbergets naturreservat
i Skellefteå kommun
(4 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen 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 att nedan angivna föreskrifter
ska gälla för naturreservatet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3.
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
Sör-Degerberget
Dossiénummer
2402333
NVR-id
2045157
Kommun
Skellefteå
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
18 km NV Byske
Ekokarta
23K 5h-i
Mittkoordinat
777927, 7228219 (SWEREF 99 TM)
Naturgeografisk
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med
region
mellanboreala skogsområden
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Fällfors 13:3
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
154 ha
Landareal
154 ha
Areal produktiv skog 112 ha

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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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av barrblandskogar, hällmarkstallskogar, geologiskt
intressanta formationer och andra ingående naturtyper i ett stort
sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att
bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen för
bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås dels genom naturvårdsbränning och dels genom att
naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Främmande arter ska
kunna tas bort. Information ska finnas tillgänglig för att underlätta för
allmänhetens friluftsliv.
Skälen för beslutet
Sör-Degerberget är ett stort naturskogsområde med höga naturvärden och
mycket liten mänsklig påverkan. Områdets storlek och orördhet gör det
mycket skyddsvärt. Det finns ett mycket stort inslag av naturskogsstrukturer
såsom gamla träd, grova lövträd, rik hänglavsförekomst och död ved.
Området har också höga geovetenskapliga värden i form av bland annat
stora hällmarks- och klapperstensområden med flyttblock och välutbildade
strandvallar.
I området finns viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter. De
rödlistade arterna i Sör-Degerbergets naturreservat är beroende av
naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att fortleva i ett
brukat skogslandskap. De höga naturvärden som dokumenterats i
reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att kunna
bevaras och utvecklas. Tack vare områdets storlek finns det goda
förutsättningar att bevara och höja naturvärdena.
Reservatsföreskrifter
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller
vindkraftverk,
2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion,
funktion eller användningssätt,
3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel,
4. dra fram ledning eller rör,
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5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
6. tippa, dumpa eller anordna upplag,
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 arter,
9. framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fällt
högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
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. naturvårdsbränning,
4. borttagande av främmande arter,
5. dämning eller igenläggning av diken,
6. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt
mark- och vattenförhållanden.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas,
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.
Det är förbjudet att:
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
hacka, gräva eller omlagra,
2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
buskar, såväl stående som liggande,
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3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
på snötäckt, väl tjälad mark,
5. 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 enligt rennäringslagen (1971:437),
c) nyttjande, underhåll och upprustning av angränsande vägar och
vägområden enligt bilaga 2.
Ärendets beredning
Sör-Degerberget ägdes tidigare av SCA Skog AB. Områdets höga
naturvärden beskrevs i samband Skellefteås kommuninventering 1992 1.
Inventeringen gjordes av Skellefteå kommun och hade som syfte att finna
och avgränsa skogsområden med höga naturvärden i kommunen.
Länsstyrelsen har därefter inventerat området vid flera tillfällen.
Sör-Degerberget har förvärvats av Naturvårdsverket genom ESABöverenskommelsen.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter. Följande remissinstanser har yttrat sig:

1

•

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget.

•

SCA Skog AB anser att det bör framgå vilka undantag från
föreskrifterna bolaget har i egenskap av väghållare. Länsstyrelsen
har lagt till ett undantag från föreskrifterna samt bilagt ett avtal om
vägunderhåll som upprättades mellan SCA och Naturvårdsverket
2015 (bilaga 2).

•

Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget.

•

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ser positivt på att områdets
höga geologiska värden uppmärksammas, men påpekar att
strandvallarna och klapperstensfälten kan behöva skötas för att de
inte ska växa igen.

Sporrong, H. 1992. Skogar med höga naturvärden i Skellefteå kommun. ISBN 91-6307065-0.
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Länsstyrelsens bedömning: Efter fältbesök i området bedömer
Länsstyrelsen att det inte kommer finnas något skötselbehov för
de geologiska formationerna under överskådlig framtid.
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.
Beskrivning av reservatet
Sör-Degerberget ligger omkring 2 mil nordväst om Byske. Området utgörs
av toppen av berget samt den delvis branta sluttningen mot nordost. Stora
delar av reservatet består av ett stort hällmarks- och klapperstensområde
med lågproduktiv men ovanligt opåverkad hällmarkstallskog. I området
finns även mer produktiv, välsluten barrblandskog. Området är
lättillgängligt via närliggande skogsbilvägar.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.
Förenlighet med miljömål och friluftsmål
Bevarandet av området bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet
Levande skogar genom att ca 112 hektar produktiv skogsmark ges ett
långsiktigt skydd. Reservatet bidrar även till att nå miljömålet Ett rikt växtoch djurliv genom att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd,
samt 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 naturvärden.
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 Sör-Degerberget därför, i enlighet
med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla naturmiljöer och bevarande
av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som
naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i
markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har länsstyrelsen funnit
att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås.

Bilaga 2 till beslut om bildande
av Sör-Degerbergets naturreservat i Skellefteå kommun.

Bilaga 3 till beslut om bildande
av Sör-Degerbergets naturreservat i Skellefteå kommun.
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SKÖTSELPLAN FÖR
SÖR-DEGERBERGETS NATURRESERVAT
I SKELLEFTEÅ KOMMUN

Foto: Anna Hallmén, Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av barrnaturskogar, hällmarkstallskogar, geologiskt
intressanta formationer och andra ingående naturtyper i ett stort
sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att
bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen för
bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås dels genom naturvårdsbränning och dels genom att
naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Främmande arter ska
kunna tas bort. Information ska finnas tillgänglig för att underlätta för
allmänhetens friluftsliv.

2. Prioriterade bevarandevärden
•

Höga geovetenskapliga värden, bl.a. hällmark, klapperstensfält och
strandvallar

•

Hällmarkstallskog med mycket liten mänsklig påverkan

•

Stort inslag av naturskogsstrukturer, bl.a. grova lövträd och gamla
tallar

3. Beskrivning av naturreservatet
3.1 Administrativa uppgifter
Namn
Sör-Degerberget
Dossiénummer
2402333
NVR-id
2045157
Kommun
Skellefteå
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
18 km NV Byske
Ekokarta
23K 5h-i
Mittkoordinat
777927, 7228219 (SWEREF 99 TM)
Naturgeografisk region
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellanboreala skogsområden
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Fällfors 13:3
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
154 ha
Landareal
154 ha
Areal produktiv skog
112 ha
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3.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Taiga (inkl. hällmarkstallskog)
Öppna substratmarker, icke naturanaturtyp (hällmark/klapperstensfält)
Öppna mossar och kärr
Skogbevuxen myr
Icke natura-skog
1

Natura 2000-kod Areal (ha)
9010
143
8900
4
7140
91D0
9900

2
1
3

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

3.3 Beskrivning av reservatet
Landskap och läge
Sör-Degerberget ligger ca 40 km nordnordväst om Skellefteå, ca 18 km
nordväst om Byske. Höjden över havet är 120-220 meter. Objektet består av
toppen av berget samt den delvis branta sluttningen mot nordost. Det omges
till största delen av hyggen och ungskogar. Området är lättillgängligt via
närliggande skogsbilvägar.

Geologi
Berggrunden består av omvandlad granit. 1
Hela området ligger strax under högsta kustlinjen. Jordarterna består av
svallgrus främst på västra sidan av berget samt ett tunt jordtäcke med berg i
dagen. 2 Formationen med grovt svallgrus i södra delen av reservatet har fått
1
2

SGU. Berggrundskarta 23 K Boliden NO.
SGU. Kvartärgeologiska kartan 23 K Boliden/23 L Byske.
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högt naturvärde, klass 2, i den regionala grusinventeringen. Mäktigheten är
som mest 3-4 meter, men till stora delar ca 2 meter. 3
På toppen av Sör-Degerberget finns ett vidsträckt område med hällmarker,
flyttblock och stora klapperstensfält. I klapperstensfälten finns förnämligt
utbildade strandvallar. Åt öster stupar berget brant med omkring 10 meter
höga lodräta stup. Också nedanför stupen är terrängen bitvis blockig.
Skog
De högsta naturvärdena finns i den urskogsliknande hällmarkstallskogen på
den flacka delen av berget. Gamla tallar, varav många är minst 400 år,
förekommer rikligt. Det finns även inslag av gamla knotiga aspar. Död ved
förekommer allmänt, mest i form av stående döda tallar men även liggande.
Spår av skogsbrand finns här och var i området. Fattigris som ljung, mjölon
och blåbär dominerar floran i området tillsammans med välutvecklade
lavsamhällen av skorplavar, renlavar, påskrislavar och bägarlavar.
I anslutning till de urskogsartade impedimenten växer lågproduktiv
talldominerad barrskog. Bestånden är ofta flerskiktade med en äldre
generation av 150-250 år gamla träd. Det finns allmänt med gamla
avverkningsstubbar från första hälften av 1900-talet, medan spår av mer
sentida mänsklig påverkan saknas. Död tallved förekommer sparsamt, men i
förekommande fall är kvaliteten på veden mycket hög.
Den produktiva skogsmarken är relativt varierad vad gäller
trädslagssammansättning, ålder och struktur. Vissa delar domineras av
yngre träd på 80-100 år, medan andra delar har en medelålder på 120-140
år. Yngre delar är ofta påtagligt risiga och ogallrade. I hela området finns
det ett regelbundet inslag av 150-250 år gammal tall. Lövinslaget är bitvis
mycket stort och består främst av asp och björk, men även en del sälg.
Många lövträd är grova och gamla. I hela området finns ett allmänt inslag av
död ved. Den döda veden är ofta ett resultat av självgallring och utgörs
främst av färska, klena lågor av björk, asp och gran. Nära bergsstupen finns
det spridda högstubbar av tall som är mycket grova.
De högsta naturvärdena utanför impedimenten återfinns i de norra och
sydöstra delarna. I den norra delen växer grandominerad skog med ganska
hög produktivitet. Där finns tydligt naturskogsartade områden med skiktad,
luckig och olikåldrig skog. Äldre granar på omkring 200 år förekommer
allmänt. Det finns även ett allmänt inslag av grov asp samt död ved i olika
former och nedbrytningsstadier. Den sydöstra delen utgörs dels av skiktad
tallskog med allmänt inslag av gamla träd och död ved, dels av
grandominerad ogallrad barrskog med spridda tallöverståndare och allmäntrikligt inslag av grov asp och björk.

3

Länsstyrelsen Västerbotten. 1994. Inventering av naturgrus över och under grundvattenytan samt restprodukter inom Byske/Fällfors grusförsörjningsområde, s. 40.
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Naturvårdsarter
Sör-Degerbergets naturskogar är lämpliga livsmiljöer för många hotade och
sällsynta arter, se bilaga 2.

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.
För samtliga skötselområden gäller att främmande arter ska kunna tas bort
vid behov.
4.1 Skötselområde 1, skog med möjlighet till naturvårdsbränning (150
ha)
Skötselområdet består av all skog inom reservatet. Den produktiva skogen
är relativt varierad vad gäller trädslagssammansättning, ålder, struktur och
naturvärde (se beskrivning ovan).
Inom skötselområdet förekommer även mer eller mindre öppna områden i
form av klapperstensfält och hällmarker.
I en del av de angränsande skogsbestånden utanför reservatet förekommer
contortatall som potentiellt kan komma att sprida sig innanför
reservatsgränsen.
Bevarandemål
Skötselområdets skogar ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så
som stormfällningar, bränder, trädens åldrande och döende, insekters och
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skötselområdet ska i huvudsak utgöras av olikåldriga och skiktade skogar med enbart inhemska trädslag. I perioder efter störning kan skogen vara öppen och
luckig. Lövrika successioner i olika faser kan finnas inom området. Normalt
hyser skogen betydande mängder död ved som bland annat erbjuder gynnsamma livsbetingelser för typiska vedlevande organismer. Typiska arter
som är beroende av naturskogsmiljöer förekommer. Främmande arter som
utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.
Andelen taiga ska utgöra ca 150 ha.
Skötselåtgärder
Skogen lämnas i huvudsak för fri utveckling, men vid behov ska
naturvårdsbränning kunna genomföras för att höja områdets naturvärden.
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.
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Sanering av contorta ska genomföras om behov uppstår.
4.2 Skötselområde 2, våtmarker med möjlighet till restaurering (3 ha)
Skötselområdet utgörs av några små öppna och trädbeklädda myrar. Ett par
diken finns i den öppna myren i reservatets norra spets.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkerna ska
ha en naturliknande hydrologi. Främmande arter som utgör ett hot mot den
naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma. Arealen våtmarker i
reservatet ska utgöra ca 3 hektar.
Skötselåtgärder
Diken kan dämmas eller läggas igen vid behov. Samråd ska ske med ägare
till angränsande fastigheter vars skog kan komma att påverkas av åtgärden.

5. Mål och åtgärder för friluftslivet
Det är lätt att ta sig till reservatet med bil eftersom området omringas av
skogsbilvägar. Hällmarkstallskogen erbjuder relativt lättsam vandring i ett
vilt område med vacker utsikt.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga
förutsättningar.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig
omfattning finnas 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 skyltar 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.
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Information om Sör-Degerbergets naturreservat på Länsstyrelsens webb, via
appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser
och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i
länet.

6. Tillfartsvägar
Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, från
vägen mellan Selet och Norrlångträsk. Skogsbilvägen som tangerar
reservatet är i gott skick.

7. Övriga anläggningar
Det finns inga kända anläggningar inom reservatet.

8. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i
enlighet med gällande reservatsföreskrifter.

9. 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.

10. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskylt
Gränsmarkering
Sanering av främmande trädslag
Naturvårdsbränning
Igenläggning av diken

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1
Där behov uppstår
Skötselomr. 1
Skötselomr. 2

Prioritet1
1
1
2
3
3

1

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

11. 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. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
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11.1 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.
11.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för
basinventering av skyddad natur.

12. Bilagor
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge.
2. Artlista

Bilaga 2 till skötselplan för SörDegerbergets naturreservat i
Skellefteå kommun.

1(1)

Artlista
Datum

Ärendebeteckning

2017-01-30

511-3198-2016

Naturvårdsarter i Sör-Degerbergets naturreservat
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckelarter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter.
Svampar

1.

Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

Gammelgransskål

Pseudographis pinicola

NT

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad,
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist.

Lavar
Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

Garnlav
Kolflarnlav
Liten sotlav
Liten spiklav
Luddlav
Lunglav
Skinnlav
Stiftgelélav

Alectoria sarmentosa
Carbonicola anthracophila
Cyphelium karelicum
Calicium parvum
Nephroma resupinatum
Lobaria pulmonaria
Leptogium saturnium
Collema furfuraceum

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NT
NT
VU
LC
LC
NT
LC
NT

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015.CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad,
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist

Fåglar
Svenskt namn
10. Mindre hackspett
11. Tjäder

Latinskt namn

Hotkategori

Dendrocopos minor
Tetrao urogallus

NT
LC

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad,
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist

Insekter
Svenskt namn
12. Reliktbock

Latinskt namn

Hotkategori

Nothorhina muricata

NT

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad,
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist
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Naturvårdsenheten
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