
 

   

 
 

 Beslut 
  

1(8) 
 Diarienummer 

2016-12-20  511-8835-2016 
  

 
 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B  Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 
901 86  UMEÅ Naturvårdsenheten Direkt 010-225 44 56  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
 
 

 
Beslut om utökning av Tallkullarnas naturreservat  
i Åsele kommun 
(3 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. I 
och med att detta beslut har vunnit laga kraft upphör Länsstyrelsens beslut 
2009-11-25 om naturreservat för Tallkullarna (dnr 511-12564-2006) att 
gälla.            

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 2. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Tallkullarna 
Dossiénummer 2402221 
NVR-id 2015000 
Kommun Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 30 km SO Åsele, 25 km VSV Fredrika 
Ekokarta 21H 0-1i-j, 21I 0-1a-b 
Mittkoordinat 641871, 7104130 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk 
region 

30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med 
mellanboreala skogsområden, 32c: norra Norrlands 
barrskogsområden och bergkullslätter 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Sveaskog, staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Klippenskogen 1:1 (fastighetsförrättning pågår) 

Rissjölandet 2:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 505 ha (varav utökningen omfattar 12 ha) 
Landareal 
Areal produktiv skog 

504 ha 
404 ha  
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer i 
form av naturskogsartade, delvis brandpräglade skogar och våtmarker i ett 
sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär, samt att bevara den 
biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Syftet är även att återställa 
skogar med restaureringsbehov.  

Syftet ska uppnås dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik och dels genom naturvårdsbränning eller brandefterliknande 
åtgärder. Skogar med restaureringsbehov ska saneras på främmande trädslag 
och återställas med hjälp av stängsling och naturvårdsbränning.  

Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela 
reservatet och besökare ska kunna uppleva områdets typiska naturmiljöer 
och arter. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att underlätta 
för allmänhetens friluftsliv. Utöver friluftsliv ska reservatet även kunna 
nyttjas för naturstudier, undervisning och forskning.  

Skälen för beslutet 
Tallkullarna är ett representativt borealt skogsområde med högkvalitativa 
tall- och grannaturskogar. Områdets storlek och relativa orördhet, samt det 
stora inslaget av naturskogsstrukturer såsom gamla träd och död ved, gör 
området mycket skyddsvärt. Förekomsten av till stor del hydrologiskt 
intakta våtmarker ökar områdets helhetsvärde ytterligare.  

I området finns ett mycket stort antal hotade och sällsynta arter. De 
rödlistade arterna som påträffats i Tallkullarnas 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.  

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 annat än på befintliga skogsbilvägar, med 

undantag för uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning 
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 
 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen 
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall). 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 
 
3. naturvårdsbränning, 

 
4. brandefterliknande åtgärder som exempelvis ringbarkning, katning och 

markstörning, 
 

5. stängsling, 
 
6. sanering av främmande trädslag, 
 
7. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
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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, 

 
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) normalt underhåll av befintliga skogsbilvägar. 

Ärendets beredning 
Naturvårdsverket fick 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en 
naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark, det s.k. SNUS-uppdraget. 
Syftet var att värdera den befintliga kunskapen och att bedöma vilka 
områden som behövde ges ett formellt skydd som naturreservat. Ett mycket 
omfattande inventeringsarbete, där den ursprungliga delen av Tallkullarna 
ingick, genomfördes av länsstyrelsen i Västerbotten under 2003 och 2004. 
Resultatet redovisas i rapporterna Skyddsvärda statliga skogar, med 
rapportnummer 5343 (2004) och 5474 (2005). 

Under 2008 träffades en överenskommelse mellan Sveaskog och 
Naturvårdsverket med syfte att ge en del av dessa särskilt värdefulla 
naturskogsområden ett långsiktigt skydd. Syftet var också att bidra till 
genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande skogar och att underlätta 
och rationalisera myndigheternas arbete med att ge de utpekade områdena 
ett långsiktigt lagfäst skydd som naturreservat. Överenskommelsen innebar 
för Västerbottens del att 43 områden, däribland Tallkullarna, kunde inrättas 
som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning från Sveaskogs sida. 
Sveaskog kvarstod som markägare och beslut om naturreservat togs i 
november 2009 (se beslut med dnr 511-12564-2006). 
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Området som omfattas av utökningen har ägts av Holmen Skog AB och 
delvis varit nyckelbiotopsklassat av bolaget. I och med ESAB-
överenskommelsen överfördes området till Naturvårdsverket.  

Området som omfattas av utökningen ingick i ESAB-överenskommelsen, en 
markbytesaffär där Naturvårdsverket fick områden med höga naturvärden 
från skogsbolagen som i gengäld ersattes med Sveaskogsmark.  

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Skogsstyrelsen 
samt Holmen Skog AB meddelar i sina yttranden att de inte har något att 
erinra mot förslaget. Åsele kommun tillstyrker förslaget, bland annat med 
hänvisning till det nationella miljömålet Levande skogar.  

Vilhelmina norra sameby skriver i sitt yttrande att förslaget inte bör utgöra 
hinder för renskötsel eller licensjakt. Jakt är inte förbjuden inom reservatet 
och för rennäringen finns redan undantag från samtliga föreskrifter. 
Samebyn skriver även att samebyn bör tillfrågas innan några åtgärder som 
kan påverka renskötseln vidtas. Det tillhör Länsstyrelsens normala rutiner 
att samråda med berörd sameby före naturvårdsbränning eller andra 
omfattande skötselåtgärder. 

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Översiktlig beskrivning av reservatet 
Tallkullarnas naturreservat ligger cirka 30 km sydost om Åsele, 370-560 
meter över havet. Reservatet består av bergen Tallkullarna, Baktoberget och 
Solasnarken. Tillsammans utgör dessa en välmarkerad bergsrygg i 
terrängen. Området har mycket varierande topografi med ett antal 
exponerade syd- och östbranter.  

Områdets skogar består av urskogsartade och brandpräglade tallskogar på 
bergstoppar och i sydlägen, medan nord- och västsluttningar täcks av 
grandominerade naturskogar med inslag av gammeltallar. På de högsta 
bergstopparna är lövinslaget stort. I flackare partier finns betydande 
områden med gransumpskog. Gamla träd med en ålder av upp till 500 år 
finns spridda över större delen av området.  

Merparten av området hyser en rik tillgång på olika former av död ved, både 
stående och liggande samt av olika trädslag. Barrträdslågor förekommer 
som regel i alla olika typer av nedbrytningsklasser och dimensioner. En lång 
rad sällsynta och hotade arter av har hittats inom området, exempelvis 
blackticka, doftticka, fläckporing, nordtagging, ostticka, taigaskinn och 
skrovlig flatbagge. 

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 
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naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som 
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av värdefulla arter och naturmiljöer.  

Området ligger i skogsbiologiska värdetrakter för både tall- och 
granskogsvärden (Björnlandet I & II) och därmed är förutsättningarna goda 
att långsiktigt bevara och utveckla de utpekade värdena. Tack vare 
placeringen i en värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön infrastruktur 
och ökad biologisk mångfald på landskapsnivå.  

Tallkullarna ligger i en trakt särskilt prioriterad för naturvårdsbränning samt 
för andra åtgärder som gynnar arter inom åtgärdsprogrammen för 
skalbaggar på död tallved1,2. Områdesskyddet möjliggör en sådan 
förvaltning. 

Förenlighet med miljömål och EU-direktiv 
Utökningen av Tallkullarnas naturreservat stärker möjligheterna att nå det 
nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att ytterligare 12 
hektar produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar 
dessutom till att stärka möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och 
djurliv genom att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. 
Reservatet bidrar även till att stärka möjligheterna att nå det nationella 
friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas 
upplevelsevärden bevaras. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets höga naturvärden inte 
går att förena med skogsbruk eller annan exploatering. Länsstyrelsen 
bedömer också att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga 
med ett bevarande av områdets helhetsvärden.  

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 området 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 

                                                 
1 Pettersson, R. B. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall, 2014-2018. 
Rapport/Naturvårdsverket: 6599. Stockholm: Naturvårdsverket. 
2 Wikars, L-O. 2014. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved, 2014-2018. 
Rapport/Naturvårdsverket: 6629. Stockholm: Naturvårdsverket. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer i 
form av naturskogsartade, delvis brandpräglade skogar och våtmarker i ett 
sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär, samt att bevara den 
biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Syftet är även att återställa 
skogar med restaureringsbehov.  

Syftet ska uppnås dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik och dels genom naturvårdsbränning eller brandefterliknande 
åtgärder. Skogar med restaureringsbehov ska saneras på främmande trädslag 
och återställas med hjälp av stängsling och naturvårdsbränning.  

Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela 
reservatet och besökare ska kunna uppleva områdets typiska naturmiljöer 
och arter. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att underlätta 
för allmänhetens friluftsliv. Utöver friluftsliv ska reservatet även kunna 
nyttjas för naturstudier, undervisning och forskning.  

 

2. Prioriterade bevarandevärden 
• Stort, representativt skogslandskap med orörd karaktär 

• Brandpräglad tallskog 

• Naturskog med riklig förekomst av gamla träd och död ved 

• Stor förekomst av naturvårdsarter, bl.a. skrovlig flatbagge (ÅGP) 
 

3. Beskrivning av naturreservatet 
3.1 Administrativa uppgifter 
Namn Tallkullarna 
Dossiénummer 2402221 
NVR-id 2015000 
Kommun Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 30 km SO Åsele, 25 km VSV Fredrika 
Ekokarta 21H 0-1i-j, 21I 0-1a-b 
Mittkoordinat 641871, 7104130 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med 

mellanboreala skogsområden, 32c: norra 
Norrlands barrskogsområden och bergkullslätter 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Sveaskog, staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Klippenskogen 1:1 (fastighetsförrättning pågår) 

Rissjölandet 2:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
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Totalareal 505 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

504 ha 
404 ha 

 
3.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Taiga 9010 410 
Öppna mossar och kärr 7140 40 
Skogbevuxen myr 91D0 10 
Icke natura-skog 9900 50 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 

3.3 Beskrivning av reservatet  

Landskap och läge 
Tallkullarnas naturreservat ligger cirka 30 km sydost om Åsele, 370-560 
meter över havet. Reservatet är beläget på vattendelaren mellan Flärkån och 
Oxvattenbäcken och består av bergen Tallkullarna, Baktoberget och 
Solasnarken, som tillsammans utgör en välmarkerad bergsrygg i området. 
Området har mycket varierande topografi med ett antal exponerade syd- och 
sydöstbranter.  

 
Tallkullarna (rödmarkerat) Ligger ca 30 km SO om Åsele och 25 km VSV om Fredrika. 

I reservatets västra del, på Tallkullarna, är terrängen småbruten med ett 
flertal framträdande kullar och mindre berg som genomkorsas av nord-
sydgående dalgångar. Sydsluttningarna är i allmänhet branta med mindre 
stup och rasmarker, medan nordsidorna har en jämn lutning ner mot 
våtmarksområdet i norr. I östsluttningarna förekommer en del mindre block 
och lodytor i fuktiga, överskuggade lägen.  
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På Baktoberget och Solasnarken är terrängen mer dramatisk, med flera höga 
klippstup i sydvända lägen. På flera ställen skär mycket branta sprickor in i 
berget mellan bergstupen. I nord- och västsluttande lägen planar marken ut 
till svaga sluttningar som genomkorsas av fuktiga sumpdråg och 
långsträckta myrområden. Norr och öster om Baktobergets högsta topp blir 
terrängen åter brant med gott om mindre stup, lodytor och blockpartier. 
Solasnarken utgörs av en mycket brant och smal åsrygg som skjuter ut över 
den låglänta terrängen öster om bergsmassivet. 

Geologi  
Berggrunden inom Tallkullarnas naturreservat består av röd till grå, 
grovkorning, porfyrisk granit (s.k. Revsundsgranit) som är karakteristisk för 
länets inland. Denna bergart ger normalt upphov till näringsfattig morän. 
Berggrunden går i dagen på topparna och i branterna. Moräntäcket är tunt i 
de högre lägena och i de branta sluttningarna men mäktigare i de flackare 
delarna. I den nordvästra delen berörs ett område med moränbacklandskap 
där moräntäcket bildar egenformer och därmed kan antas vara mäktigare. I 
den västra delen finns ett isälvseroderat parti där vatten från den smältande 
isen spolat ur moränens ytskikt från finare delar. Denna dränering har skett 
nedför sluttningen mot dalens botten. Några isälvsrännor utgör också spår 
från sluttningen mot dalens botten. Torvmarkerna är ganska små och 
troligen inte djupa. 

Skog 
Sydsluttningarna 

I och omkring sydbranterna på Tallkullarna, Baktoberget och Solasnarken 
växer urskogsartade gamla tallskogar. På de blockiga hällmarkerna ovanför 
branterna är skogen vanligen lågvuxen och relativt klen, medan skogen 
nedanför branterna består av högresta och grovstammiga träd. I svackor 
växer granskog med bitvis rikt lövinslag. Den branta och svårforcerade 
terrängen gör att sydbranterna nästan helt saknar avverkningsspår.  

Tallar i alla åldrar förekommer i området, med tydliga generationsglapp 
kopplade till brandsuccessioner. En huvudgeneration på mellan 150-200 år 
dominerar vanligen bestånden. Överståndare på 250-300 år, med platta 
kronor, grova och vridna grenar och brandljud förekommer allmänt. 400-
500 år gamla tallar med pansarbark påträffas sällsynt på spridda ställen 
invid branterna.  

Tillgången på död ved är överlag god. Det finns gott om stående död ved, 
varav en stor del utgörs av vridna månghundraåriga torrakor. Även lågor 
finns i relativt god omfattning och i de flesta diametrar och 
nedbrytningsklasser.  

Tallkullarna 
Kring de olika topparna på Tallkullarna växer rätt gles och luckig tallskog 
med tydlig skiktning och brandpåverkan. Tallar på åtminstone 300 år 
förekommer relativt påtagligt i merparten av området, med undantag för den 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 2 till beslut om utök-
ning av Tallkullarnas naturre-
servat i Åsele kommun. 

Skötselplan 
  

5 
 Diarienummer 
2016-12-20 511-8835-2016 

 
mittersta kullens västsluttning där skogen är tydligt yngre, mer tätvuxen och 
tydligt påverkad av skogsbruk. Död ved förekommer mestadels i måttlig 
omfattning kring toppartierna. 

I svackorna mellan kullarna och i nordsluttningarna övergår skogen i 
grandominerade bestånd. Gamla tallöverståndare, liksom brandstubbar och 
torrträd av tall står spridda även i de grandominerade delarna. Granar på 
200-300 år förekommer allmänt, ofta med ymnig förekomst av hänglav. På 
Tallkullarnas nordsluttningar ökar även lövinslaget. Björken dominerar 
bland lövträden, men grova gamla sälgar är relativt vanliga och bitvis finns 
även spridda aspkloner.  

På den västligaste tallkullens nordsluttning finns även ett område med 
mycket gles barrblandskog som avverkats hårt cirka hundra år tillbaka i 
tiden. Här består skogen av ett glest förband av tallöverståndare med gles 
och gruppställd underväxt av medelålders gran och bukettformig glasbjörk. 
På de flacka moränformerna mellan våtmarkerna norr om tallkullarna växer 
en talldominerad barrblandskog med gott om gamla granar och liggande död 
ved. Allra längst i norr finns ett parti med stort inslag av glasbjörk. 

Baktoberget och Solasnarken 

På Baktobergets relativt flacka östsluttning domineras skogarna helt av 
skiktad, urskogsartad granskog. Området närmast öster om den skogsväg 
som löper i svackan mellan Tallkullarna och Baktoberget består av en 
mycket gammal, 300-årig brandrefugial grannaturskog med gott om hänglav 
och död ved. Delar av området har sumpskogskaraktär med vitmossedråg 
och fuktiga fräkenmattor. Många granar i sumpskogen har rejäla rotsocklar 
och det förekommer allmänt med döda och döende glasbjörkar.  

Intill den lilla bäcken som rinner parallellt med skogsvägen finns en rik 
sumpskogsflora med bland annat lappranunkel, torta och ormbär. I den 
västvända svackan som löper in norr om Baktobergets västligaste brant 
växer en tät och rätt frodvuxen granskog som är tydligt yngre än omgivande 
sensuccessionsskogar. Skogen är här ca 100-130 år och befinner sig i en 
omfattande självgallringsfas med stor tillgång på färsk död ved som följd.  

På det flacka skogspartiet som löper mellan Baktobergets sydtopp och 
myren Sunnanbergsslåtten i norr består skogen av växlande partier med 
lågvuxen och gles gransumpskog med stort björkinslag varvat med 
fastmarkspartier av frisk blåbärstyp med sensuccessionsgranskog. Här och 
var övergår sumpskogen i soligena kärr som oftast är bevuxna med små 
margranar som är helt svarta av manlav.  

På nord- och östsluttningarna av Baktobergets norra topp, liksom på 
Solasnarkens nordsluttning finns stora områden med urskogsartad granskog 
med inslag av flerhundraåriga tallöverståndare. Merparten av området är 
brant, blockigt och mycket otillgängligt. Det finns gott om mindre stup, 
lodytor och blockfält. Överlag är det gott om död granved i området, både i 
form av torrträd och av lågor. På nordtoppen är skogen lågvuxen och av 
tydlig höghöjdskaraktär med gott om toppbrott på granarna och stort 
lövinslag av knotiga och bukettformiga glasbjörkar. 
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I svackan mellan Baktoberget och Solasnarken växer en rätt grovstammig 
grannaturskog på fuktig och örtrik mark. Mindre delar utgörs av kraftigt 
skogsbrukspåverkade skogar. Dels ingår några mindre delar med ca 20 år 
gammal contortaplantering, dels ett större hygge med en del kvarstående 
gammeltallar som planterats med ung tall. I fuktiga delar av hygget 
förekommer en del älgbetat, ungt löv. 

Brandhistorik 
I stora delar av reservatets skogar finns tydliga spår av äldre tiders 
skogsbränder. Tallar med upp till tre olika brandljud finns registrerade inom 
reservatet. Brandspåren är tydligast i reservatets talldominerade delar där 
kolade stubbar och brandljudsförsedda träd förekommer allmänt. I de 
grandominerade partierna är spåren mer sparsamma men kan ändå anas 
utifrån beståndsstrukturer. Vissa gransluttningar verkar ha klarat sig undan 
brand under mycket lång tid, medan andra delar utsatts för beståndsdödande 
bränder i olika omgångar. Den yngre granskogen på Baktobergets 
västsluttning utgör troligen en del av en gammal bränna i sent 
successionsstadium. Det är troligtvis omkring 100-150 år sedan det senast 
brann i området. 

Våtmarker 
Våtmarkerna inom reservatet består huvudsakligen av små topogena och 
soligena kärr bevuxna med starr, dvärgbjörk samt i varierande omfattning 
lågvuxna margranar. Norr om Tallkullarna finns några mindre öppna starr-
tuvullskärr med antydan till strängbildning och små myrgölar ute i kärrens 
centrala partier. 

Naturvårdsarter 
Tallkullarnas karaktär av urskogsartade och brandpräglade tallskogar, 
grannaturskogar och sumpskogar gör området gynnsamt för arter som är 
beroende av ostörda ekosystem (se bilaga 2). 

Kulturhistoria 
I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om mänsklig aktivitet inom 
området. Nedanför Solasnarkens nordbrant finns rester av två timrade kojor 
och på Tallkullarnas östsluttning ytterligare en kojruin. Kojorna har troligen 
nyttjats vid timmerhuggningar i området. Namn som Sunnabergslåtten, 
Gammfäbodslåtten och Fäbodmyran på myrmarker i utkanten av eller strax 
utanför reservatet tyder på att myrslåtter och kanske även skogsbete 
förekommit i området.  

Med undantag från de brantaste och otillgängligaste delarna finns spår av 
äldre tiders nyttjande av skogsmarken i större delen av reservatet. Bitvis 
förekommer gamla dimensionsavverkningsstubbar efter avverkningar under 
senare delen av 1800-talet. Flera gamla tallar hyser stämplingsbleckor som 
vittnar om en planerad avverkning som aldrig blev av.  
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Tallkullarnas naturreservat har nyttjats för renskötsel under lång tid och 
området är av riksintresse för rennäringen.  

 

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i fyra skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets 
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 

4.1 Skötselområde 1: Skog med fri utveckling (288 ha) 
Skötselområdet består av merparten av reservatets skogar. Stora delar av 
skötselområdet består av olika typer av grandominerade skogar på frisk till 
blöt mark, där en betydande andel utgörs av urskogsartade bestånd i olika 
successionsstadier. Även en hel del talldominerade skogar i och kring 
reservatets olika sydbranter ingår i skötselområdet, eftersom det är mycket 
svårt att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar i dessa skogar. Den 
branta och blockiga terrängen kombinerat med torra och varma sydlägen 
medför även att graninväxning inte utgör något akut hot mot naturvärden 
knutna till tall.  

Merparten av skötselområdet utgörs redan i dag av olikåldriga bestånd med 
gott om död ved och gamla träd. De arealer skog i skötselområdet som inte 
utgörs av naturskog i dag ska på sikt och genom frånvaro av mänskliga 
ingrepp få utvecklas mot ett naturskogsartat bestånd med samma 
bevarandemål som omgivande skogar. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så som 
trädens åldrande och döende, brand, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogen ska vara 
olikåldrig och skiktad. I perioder efter störning kan området periodvis 
komma att få en annan karaktär. Normalt hyser skogen betydande mängder 
död ved som bland annat erbjuder gynnsamma livsbetingelser för typiska 
vedlevande organismer. Arealen naturskogsartad skog ska vara 288 ha. 

Åtgärder 
Fri utveckling. 

4.2 Skötselområde 2: brandpräglad skog (145 ha) 
Skötselområdet består i huvudsak av äldre tallskogar på torr till frisk mark. 
Mindre delar av skötselområdet består av grandominerade skogar och 
lövrika barrblandskogar. Huvuddelen av skötselområdets skogar utgörs 
redan idag av naturskogsartade skogar med god skiktning, gamla träd och 
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död ved. I skötselområdet ingår även ett gammalt hygge planterat med tall i 
sänkan mellan Baktoberget och Solasnarken. 

I skötselområdet förekommer spår av mindre märgborre, vilket kan indikera 
förekomst av följearter som ingår i åtgärdsprogrammet för skalbaggar på 
nyligen död tall1. I området förekommer även skrovlig flatbagge, som 
omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på äldre död tallved2. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så som 
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och 
sammansättning är påverkad av brand och branden har en roll i områdets 
utveckling. Många träd bär spår av brand i form av brandljud. I perioder 
efter brand kan områden vara öppna och luckiga med nya spirande 
trädgenerationer. Normalt hyser beståndet betydande mängder död ved i 
olika nedbrytningsstadier. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av 
brand etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara 
mer sluten. Arealen brandpräglad skog ska vara ca 132 hektar. 

Skötselåtgärder 
Naturvårdsbränning och/eller åtgärder som efterliknar brand skall utföras 
inom skötselområdet. 

Bränning 

Brandrotationen planeras på landskapsnivå utifrån länets strategi för 
naturvårdsbränning. Tallkullarna ligger i en tallvärdetrakt samt i ett 
bränningslandskap med prioritet 1 (Björnlandet-Svedjan).  

En exakt avgränsning för enskilda naturvårdsbränningar tas fram i samband 
med den detaljplan som görs strax innan bränningen.  

I ungskogen kan en förberedande röjning eller avverkning utföras för att 
skapa ett mer varierat bestånd med luckor. Även avverkning av 
graninväxning i de äldre skogarna kan utföras för att underlätta en 
kontrollerad bränning. 

Bränningar bör planeras så att äldre värdefulla strukturer som tar lång tid att 
återskapa sparas i möjligaste mån, t.ex. grova högstubbar och grova tallågor 
av god kvalitet.  

Brandefterliknande åtgärder 

Om naturvårdsbränning inte kan genomföras ska istället mekaniska åtgärder 
kunna utnyttjas för att efterlikna brandpräglade miljöer. Exempel på sådana 
åtgärder är friställning av enskilda träd, luckhuggning, olika typer av 

                                                 
1 Pettersson, R. B. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall, 2014-2018. 
Rapport/Naturvårdsverket: 6599. Stockholm: Naturvårdsverket. 
2 Wikars, L-O. 2014. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved, 2014-2018. 
Rapport/Naturvårdsverket: 6629. Stockholm: Naturvårdsverket. 
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ringbarkning eller katning för att skapa döda, döende och försvagade tallar. 
Ringbarkning eller luckhuggning av barrträd kan också utföras för att gynna 
lövträd. Störning av botten- och fältskikt, t.ex. en lättare 
fläckmarkberedning, kan utföras för att bland annat gynna marklevande 
svampar. 

Enligt åtgärdsprogrammen för skalbaggar på nyligen död ved och äldre död 
tallved ska naturvårdsbränning användas som främsta skötselmetod 
eftersom branden skapar en komplexitet och långsiktig utveckling som är 
mycket gynnsam för programmens arter. Alternativa metoder enligt ovan 
kan användas kompletterande för att motverka ett akut utdöende, t.ex. om 
behov finns att öka solexponeringen. Alternativa metoder kan även 
användas på platser där bränning inte kan genomföras av tekniska skäl, eller 
i bestånd där det finns rikligt med värdefulla strukturer som riskerar att 
förstöras vid en bränning. 

Stängsling 

Om den föryngring som kommer efter en bränning bedöms ha dåliga 
förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska möjligheten att 
bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.  

4.3 Skötselområde 3: skog med restaureringsbehov (23 ha) 
Skötselområdet består av hyggen och ungskogar som planterats med tall och 
contortatall. När bevarandemålet är uppfyllt ska området inkluderas i 
skötselområde 1. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska på lång sikt utgöras av 23 ha naturskogsliknande skog 
med enbart inhemska trädslag (se bevarandemål för skötselområde 1). 

Åtgärder 
All contortatall i området ska avverkas och virket ska plockas ut. Utifrån 
tillgängliga resurser och behov kan området stängslas där det är lövrikt eller 
där det finns förutsättningar för lövuppkomst och föryngring.  

4.4 Skötselområde 4: våtmarker och vatten med fri utveckling (50 ha) 
Området består av några mindre topogena och soligena kärr där många är 
bevuxna med gles och lågvuxen margranskog. I reservatets västra del finns 
även några lite större myrar med antydan till sträng-flarkbildning och några 
småtjärnar i myrarnas central del.  

Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkerna ska ha en intakt, 
naturlig hydrologi. I historisk tid har branden många gånger berört även 
våtmarkerna i naturlandskapet i varierande utsträckning. Ibland har myrarna 
brunnit, ibland har de fungerat som en naturlig brandgräns. Av det skälet 
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kan myrarna vid en anturvårdsbränning av skog tillåtas brinna som en del av 
en naturlig process. Arealen våtmarker och vatten ska utgöra 50 ha. 

Åtgärder  
Fri utveckling. 

 

5. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom det ligger i anslutning till 
flera skogsbilvägar.  

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. Information om Tallkullarnas 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. Övriga anläggningar 
Skogsbilvägarna inom reservatet underhålls inte av Länsstyrelsen. 

 

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

9. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
Naturvårdsbränning Skötselområde 2 1 
Brandefterliknande åtgärder Skötselområde 2 2 
Sanering av contortatall Skötselområde 3 1 
Stängsling Skötselområde 3 2 
Naturvårdsbränning Skötselområde 3 2 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
 

10. 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. 

10.1 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.  

10.2 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. 

Bilagor 
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge. 
2. Artlista 
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Naturvårdsarter i Tallkullarnas naturreservat 
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckel-
arter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. 

Svampar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

1. Barkticka Oxyporus corticola LC 
2. Blackticka Junghuhnia collabens VU 
3. Blodticka Meruliopsis taxicola LC 
4. Doftskinn Cystostereum murrayi NT 
5. Doftticka Haploporus odorus VU 
6. Fläckporing Antrodia albobrunnea VU 
7. Harticka Onnia leporina NT 
8. Gammelgransskål Pseudographis pinicola NT 
9. Granticka Phellinus chrysoloma NT 
10. Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 
11. Kötticka Leptoporus mollis NT 
12. Lappticka Amylocystis lapponica VU 
13. Lateritticka Oligoporus lateritius VU 
14. Nordtagging Odonticium romellii NT 
15. Ostticka Skeletocutis odora VU 
16. Rosenticka Fomitopsis rosea NT 
17. Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
18. Stor aspticka Phellinus populicola NT 
19. Tajgaskinn Laurilia sulcata VU 
20. Tallticka Phellinus pini NT 
21. Ullticka Phellinus ferrogineofuscus NT 
22. Violmussling Trichaptum laricinum NT 
23. Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum LC 
Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist. 
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Lavar  

 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

24. Blanksvart spiklav Calicium denigratum NT 
25. Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 
26. Bårdlav Nephroma parile LC 
27. Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
28. Garnlav Alectoria sarmentosa NT 
29. Kolflarnlav Carbonicola anthracophila NT 
30. Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri NT 
31. Luddlav Nephroma resupinatum LC 
32. Lunglav Lobaria pulmonaria NT 
33. Mörk kolflarnlav Carbonicola myrmecina NT 
34. Nordlig nållav Chaenotheca laevigata NT 
35. Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea NT 
36. Skinnlav Leptogium saturninum LC 
37. Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 
38. Stiftgelélav Collema furfuraceum NT 
39. Stuplav Nephroma bellum LC 
40. Vedskivlav Hertelidea botryosa NT 
41. Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT 
42. Vitmosslav Icmadophila ericetorum LC 
Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist 

Mossor 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

43. Bandbryum Bryum weigelii LC 
44. Bollvitmossa Sphagnum wulfianum LC 
45. Källmossor Philonotis spp. LC 
46. Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides LC 
47 Kärrkammossa Helodium blandowii LC 
48. Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum LC 
49. Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinna-

tus 
LC 

50. Vedtrappmossa Anastrophyllum helleria-
num 

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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Kärlväxter 

 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

51. Knärot Goodyera repens NT 
52. Lappranunkel Coptidium lapponicum LC 
53. Ormbär Paris quadrifolia LC 
54. Torta Lactuca alpina LC 
55. Ögonpyrola Moneses uniflora LC 
Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist 

Insekter 

 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

56. Bronshjon Callidium coriaceum LC 
57. Mindre märgborre Tomicus minor LC 
58. Reliktbock Nothorhina muricata NT 
59. Skrovlig flatbagge Calitys scabra NT 
Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist 

Fåglar 

 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

60. Järpe Tetrastes bonasia LC 
61. Lavskrika Perisoreus infaustus LC 
62. Sidensvans Bombycilla garrulus LC 
63. Spillkråka Dryocopus martius NT 
64. Tjäder Tetrao urogallus LC 
65. Tretåig hackspett Picoides tridactylus 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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