BESLUT

1(6)

Datum

Beteckning

1999-06-14

231-2081/96

Delg. kvitto

Miljövård

Enligt sändlista

Förordnande om naturreservat för Sörforsskogen,
Bjurholms kommun
(3 bilagor)
Uppgifter om reservatet

Postadress

Namn

Sörforsskogen

Objektnummer

137

Kommun

Bjurholm

Läge

ca 4 km NV Ottervattnet
Ekonomisk kartor 21J 0-1 c-d Ottervattnet, 21J 2-3
c-d Strömsjönäs

Gräns

Reservatets avgränsning framgår av bifogad karta

Fastigheter

Del av Sörfors 1:3

Markägare

Staten

Area

38 ha

Därav landarea

38 ha

Naturtyper

Barrskog
Hygge
Sumpskog
Våtmark

Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen

Gatuadress

901 86 UMEÅ
Storgatan 71 B
E-post lena.lundevaller@ac.lst.se

14 ha
8 ha
9 ha
7 ha

Telefon

Telefax

Giro

Växel 090 - 10 70 00
Direkttel 090 - 10 73 61

Centralt 090 - 10 71 00
Direktfax 090 - 10 73 41

Postgiro 3 51 94 - 0
Bankgiro 5050 - 8720
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Beskrivning av reservatet
Sörforsskogen är belägen ca 4 km NV Ottervattnet i Bjurholms kommun.
Området utgörs av en skog – myrmosaik där skogen består av gammal, flerskiktad grandominerad naturskog uppkommen efter brand på 1800-talet.
Inom området finns flera mindre partier med 300-åriga tallar med upp emot
60 cm diameter. En stor del av området utgörs av gransumpskog. Andelen
lövträd, speciellt grova aspar, är påfallande stor i hela området. Inom fastmarksskogen domineras markskiktet av blåbär. I sumpskogen består marksiktet huvudsakligen av granvitmossa, björnmossa och klotstarr.
Sörforsskogen gränsar i väster och söder mot hyggen. Inom objektet saknas
dock avverkningsspår i stort sett helt. Myrarna, som ingår i reservatet, är till
stora delar dikade och några diken löper också genom gransump- och fastmarksskogarna.
Biotopvariationen samt tillgången på grova, döende och döda löv- och
barrträd gynnar många insekter och fåglar. Inom reservatet har flera fåglar
som kännetecknar gammelskogar noterats, t ex spillkråka, tretåig hackspett,
pärluggla, kungsfågel och lavskrika.
Partier med gott om hänglav, främst garnlav, finns spritt i reservatet. Flera
rödlistade vedsvampar och lavar har noterats, t ex ullticka, blackticka,
dvärgbägarlav, stiftgelelav och småflikig brosklav.

Ärendets beredning
Sörforsskogen uppmärksammades i Bjurholms naturinventering 1994 som
”en av kommunens mest intressanta naturskogsmiljöer”. I Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopinventering bedöms skogen vara ”ett av de finaste
exemplen i Bjurholm på talldominerad, brandpräglad naturskog”.
Länsstyrelsen fick i februari 1996, genom Skogsvårdsstyrelsen kännedom
om att markägaren anmält 22,5 ha för avverkning. Länsstyrelsen meddelade
Skogsvårdsstyrelsen att området har så höga naturvärden att länsstyrelsen
avsåg att verka för att det avsätts som naturreservat.
Länsstyrelsen besökte Sörforsskogen sommaren 1996. Under hösten 1996
genomförde länsstyrelsen en naturinventering av området. Markägaren
informerades om reservatsplanerna. Naturvårdsverket tillstyrkte att länsstyrelsen inledde reservatsförhandlingar. Länsstyrelsen har tagit fram två
förslag till förordnande om naturrreservat 1997-03-11 respektive 1999-0322 som varit på remiss. Efter förhandlingar med markägaren har staten förvärvat marken.
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Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det
område som redovisas på bifogad karta ska vara naturreservat.

Motiv för naturreservatet
Sörforsskogen utgör ett av de värdefullaste naturskogsområdena i Bjurholms kommun. Många arter som är bundna till gammelskogen återfinns
inom reservatet, inklusive flera rödlistade arter. Syftet med reservatet är att
bevara ett naturskogsartat område med dess flora och fauna i ett orört och
ostört tillstånd genom att låta de naturliga processerna fortgå. Området bör
särskilt skyddas för att bevara dess biologiska mångfald och dess värdefulla
naturmiljöer.
Inom ramen för det primära målet kan reservatet dessutom i möjlig
utsträckning nyttjas för naturstudier, undervisning samt forskning.

Naturreservatsbestämmelser
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
2. anlägga väg, mark- eller luftledning,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yteller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, borra, schakta, dika,
dämma, dränera, utfylla, tippa och dumpa,
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd,
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
6. jaga när nuvarande avtal om jaktupplåtelse utgår,
7. framföra motordrivet fordon,
8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk
eller växtnäringsmedel.
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Föreskrifter om skyldighet hos fastighetsägare att tåla visst intrång (7 kap 6
§ miljöbalken)
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
reservatet.
1. utmärkning av reservatet,
2. uppsättning av informationstavlor.

Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom reservatet (7 kap 30 §
miljöbalken)
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. framföra motordrivet fordon,
2. tälta,
3. elda,
4. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
5. göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen
inräknade,
6. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor, insekter och
svampar med undantag för bär och matsvamp,
7. fånga eller insamla insekter och andra djur,
8. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
9. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
anordning.
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Förskrifter rörande naturvårdsförvaltningen av reservatet (7 kap 6 § miljöbalken)

Syftet med vård och förvaltning
Området ska v årdas så att dess nuvarande prägel med naturskog och våtmarker bevaras.
De förvaltningsinsatser reservatet kräver är i huvudsak utmärkning,
information och tillsyn.

Naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare.

Skötselplan
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan, bilaga 2.

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar till Regeringen,
bilaga 3.

Georg Andersson
Lena Lundevaller

Bilagor
1. Karta
2. Skötselplan
3. Kungörelsedelgivning och hur man överklagar
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Bilaga 2
Skötselplan för Sörforsskogen naturreservat

Övergripande mål
Området ska vårdas så att dess nuvarande prägel med naturskog och våtmarker bevaras.
Målet med reservatets skötsel är att bevara området i dess naturliga tillstånd.
Området ska styras av de naturliga processer som formar ett naturligt
ekosystem.

Generella riktlinjer och åtgärder
Skog
Åtgärder för att stimulera uppkomsten av lövträd ska vidtas på hygget. I
samband med planen för våtmarken (se nedan) ska även möjligheterna till
aktiva naturvårdsåtgärder i skogen ses över.
Våtmark
Den dränerande effekten hos de diken som finns inom reservatet ska
minskas. En särskild plan för restaurering av våtmarkerna ska upprättas
senast 2001-12-31.
Brand
Om spontan brand uppstår ska de åtgärder som vidtas syfta till att begränsa
branden till reservatsområdet. Så skonsamma metoder som möjligt ska
användas med hänsyn till reservatets naturvärden.
Jakt
Att jaga är förbjudet när nuvarande avtal om jaktupplåtelse utgår.
Utmärkning
Reservatet ska utmärkas enligt svensk standard och naturvårdsverkets
anvisningar.
Vägar och stigar
En enskild väg finns väster om reservatet. En enkel parkering vid vägen och
gångstig in till området kommer att anläggas.
Informationstavla
Informationstavla kommer att placeras vid vägen.
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