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Beslut
Datum

Ärendebeteckning

2017-10-26

511-3725-2017

Enligt sändlista

Beslut om bildande av naturreservatet Toskberget i Lycksele
kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808) det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som 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 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
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Ekokarta
Mittkoordinat
Naturgeografisk region
Gräns
Markägare
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Areal produktiv skog

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Toskberget
2402383
2046797
Lycksele
Västerbotten
Ca 42 km västnordväst om Lycksele
22I 7a
639371, 7187985 (SWEREF99 TM)
32c, norra Norrlands barrskogsområden och
bergkullslätter
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Staten genom Naturvårdsverket
Hedmark 5:2 (Fastighetsbildning pågår)
Länsstyrelsen
35 hektar
33 hektar
30 hektar

Växel 010-225 40 00

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 värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade barrnaturskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett skogsområde med i huvudsak orörd
karaktär. Syftet är också att vårda och bevara den biologiska mångfalden
knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska
reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska i huvudsak uppnås genom naturvårdsbränning i skogsmark och fri
utveckling i övriga naturmiljöer. Främmande arter ska kunna tas bort. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv.
Skälen för beslutet
Toskbergets naturreservat är en liten rest av det boreala och brandpräglade
naturlandskap som tidigare täckte Norrlands inland. Skogen är i stort sett
orörd och det finns ett mycket stort inslag naturskogsstrukturer såsom gamla
träd och död ved. I området finns viktiga livsmiljöer för många sällsynta och
rödlistade arter som är beroende av naturskogsmiljöer, och därför har
mycket små möjligheter att fortleva i ett brukat skogslandskap. De höga
naturvärden som finns i reservatsområdet kräver ett omfattande och
långsiktigt skydd för att kunna bevaras och utvecklas.
Genom beslutet undanröjs exploateringshot, och bevarandet av Toskbergets
naturmiljöer, med därtill hörande strukturer, processer och arter, säkerställs.
Genom beslutet bevaras också områdets landskapsformer och möjligheten
att uppleva ett i huvudsak opåverkat naturlandskap.
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 funktion eller användningssätt av befintlig
byggnad eller anläggning,
3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,
4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
5. tippa, dumpa eller anordna upplag,
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6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel att muddra, dämma eller reglera,
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. inplantera för området främmande arter,
9. framföra motordrivet fordon, 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, bekämpningsmedel,
jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen,

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. skötselåtgärden naturvårdsbränning, i samband med denna åtgärd kan
träd behöva fällas vid iordningställande av brandgator etc. för att
säkerställa brandens begränsning,
4. borttagande av exempelvis contortatall och andra främmande arter,
5. 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,
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
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4. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt 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 anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken i detta beslut,
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
Ärendets beredning
Toskbergets höga naturvärden uppmärksammades i samband med den
inventering av värdefulla statliga naturskogar och urskogsartade skogar (den
s.k. SNUS-inventeringen) som länsstyrelsen genomförde på regeringens
uppdrag under åren 2003–2004. Därefter har Länsstyrelsen fört en dialog
med markägaren SCA om hur naturvärdena bör bevaras.
Efter förhandlingar med SCA har staten förvärvat marken, inom ramen för
det så kallade ESAB-paketet. ESAB står för Ersättningsmark i Sverige AB.
Till det bolaget överfördes cirka 100 000 hektar skogsmark från Sveaskog.
Syftet med överföringen var att skogsmarken skulle användas av
Naturvårdsverket som bytesmark till skogsbolagen för planerade
naturreservat.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
•

SGU vill upplysa om att Toskberget berörs av två beviljade undersökningstillstånd för guld. SGU uppmanar därför Länsstyrelsen att kontakta dessa två företag och bereda dem möjlighet att yttra sig i ärendet.
Länsstyrelsen har kompletterat sändlistan och skickat remiss till de
två aktuella mineralbolagen Aurion Resources AB samt Eurasian
Minerals Sweden AB för att bereda dem möjlighet att yttra sig i
ärendet. Inga yttranden har inkommit.

•

Skogsstyrelsen är positiv till den planerade reservatsbildningen och
förslaget till skötselplanen.

•

Havs-och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget till bildande av
Toskbergets naturreservat.

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.
Beskrivning av reservatet
Toskbergets naturreservat ligger ca 42 km västnordväst om Lycksele.
Naturreservatet består av brandpräglad tallnaturskog. I nordöstra delen av
reservatet återfinns en mindre tjärn samt en del av sjön, Rörmyrtjärnen. Det
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finns även inslag av mindre våtmarker i södra samt norra delen av området.
Toskberget har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade
skogstillståndet, med rikligt av gamla träd och gott om stående och liggande
död ved. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är
beroende av gamla naturskogar. Tillgängligheten till naturreservatet är god
då skogsbilväg finns i anslutning till reservatet.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets naturvärden 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 bevaras och utvecklas behöver det undantas från skogsbruk
och annan exploatering, verksamhet eller påverkan som innebär att områdets
naturvärden skadas.
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för
att bevara den biologiska mångfalden.
Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning
Skyddet av Toskberget har hög prioritet inom länsstyrelsens uppdrag att
skydda värdefull natur, i enlighet med antagna nationella och regionala
strategier för skydd av skog.
Inom Toskberget förekommer naturliga successioner efter brand och
reservatet ligger centralt i en trakt som är särskilt prioriterad för
naturvårdsbränning. Skyddet möjliggör en sådan förvaltning.
Förenlighet med riksintressen, miljömål, friluftsmål och EU-direktiv
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av
riksdagen antagna miljökvalitetsmålen är en hörnsten i det nationella
miljöarbetet. Bildandet av Toskbergets naturreservat stärker möjligheterna
att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att 33 hektar produktiv
skogsmark ges ett långsiktigt skydd, även miljömålet Myllrande våtmarker
stärks då 3 ha våtmark ingår i reservatet.. Reservatet stärker även
möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att
förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Även miljömålet
Levande sjöar och vattendrag stärks då det inom reservatet finns delar av en
sjö samt vattendrag med opåverkad hydrologi. Reservatet bidrar även till att
det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv uppnås genom att
naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att varken skogsbruk eller andra arbetsföretag eller
anläggningar går att förena med ett bevarande av områdets höga
naturvärden.
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Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden där det krävs starka
restriktioner under lång tid för att naturvärdena ska kunna bibehållas och
utvecklas och som är sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer
med ett sådant skötselbehov att en skötselplan krävs. Länsstyrelsen bedömer
att Toskberget därför, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd av
värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1
kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 §
miljöbalken.
Riksintressen samt hushållning med mark- och vattenområden (3 och 4 kap.
miljöbalken) och överensstämmelse med kommunala planer
Naturreservatet berör ett område som är av riksintresse för rennäringen (3
kap. 5 § miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att beslutet är förenligt med
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
samt med kommunens översiktsplan.
Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i
markanvändningen. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen
funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska
uppnås.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivning.
Upplysningar
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller
omedelbart även om beslutet överklagas.
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.
Före anordnandet av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c §
förordningen (1998:904) om anmälan för samråd.
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt
med förbudet/föreskriftens syfte.
Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar.
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SKÖTSELPLAN FÖR
TOSKBERGETS NATURRESERVAT
I LYCKSELE KOMMUN

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 71

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade barrnaturskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett skogsområde med i huvudsak orörd
karaktär. Syftet är också att vårda och bevara den biologiska mångfalden
knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska
reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska i huvudsak uppnås genom naturvårdsbränning i skogsmark och fri
utveckling i övriga naturmiljöer. Främmande arter ska kunna tas bort.
Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv.

2. Prioriterade bevarandevärden
•

Mycket gammal tallnaturskog med höga naturvärden knutna till stort
inslag av gamla träd och död ved.

3. Beskrivning av naturreservatet
3.1 Administrativa uppgifter
Namn
Toskberget
Dossiernummer
2402383
NVR-id
2046797
Kommun
Lycksele
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
Ca 42 km västnordväst om Lycksele
Ekokarta
22I 7a
Mittkoordinat
639371, 7187985 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region
32c, norra Norrlands
barrskogsområden och bergkullslätter
Gräns
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Markägare
Staten genom Naturvårdsverket
Fastighet
Hedmark 5:2 (Fastighetsbildning
pågår)
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
35 hektar
Landareal
33 hektar
Areal produktiv skog
30 hektar

Länsstyrelsen
Västerbotten
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Naturtyp enligt NNK1
Taiga
Sjö
Skogsbevuxen myr
Öppna mossar och kärr
Öppna substratmarker
1

3
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Natura 2000-kod
9010
3100
91D0
7140
8900

Areal (ha)
30
2
2
1
0,5

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

3.3 Beskrivning av reservatet
Läge och landskap
Toskberget ligger ca 42 km västnordväst om Lycksele på 315–365 meters
höjd över havet. Reservatet består av den sydöstra toppen av Toskberget och
dess nordostsluttning ner mot Rörmyrtjärnen. Det finns mindre myrar i
södra och norra delen av reservatet samt en liten tjärn strax intill
Rörmyrtjärnen. På berget växer en äldre tallnaturskog och i den lägre
terrängen och svackorna återfinns ett större graninslag. Området är obrutet
av vägar och har överlag en låg påverkasgrad.

Bild: Orienterande översiktskarta där Toskbergets naturreservat är rödmarkerat på kartan.

Länsstyrelsen
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Geologi
Berggrunden inom reservatet består av granit och granodiorit (SGU regionala berggrundskarta – digitalt skikt). Dessa bergarter är karakteristiska för
länets inland.
Området ligger över högsta kustlinjen, HK. I norra delen av reservatet är
moräntäcket tunt medan det i södra delen är tjockare. Där finns också ett par
tydliga moränkullar. Norr och sydost om reservatet finns isälvsrännor som
löper i nordostlig riktning och som bildats vid inlandsisens avsmältning
(SGU Kvartärgeologiska kartan 22 I Lycksele). Det finns inga speciella terrängformer inom detta reservat.
Skogsmark
Skogen på Toskberget består främst av äldre tallnaturskog och urskogartad
tallskog. I den lägre terrängen är skogen något yngre och det finns ett större
inslag av gran och björk.
På toppen av berget växer urskogsartad tallskog på bitvis blockrik mark.
Skogen är fullskiktad med tallar som är mellan 250–350 år. Skogen är
relativt tät och man ser en tydlig uppväxt av yngre generationer tall. Det
finns ett allmänt inslag av död ved i form av liggande ved samt stående
torrfuror. Det finns allmänt med spår av brand i form av brandljud på
levande träd och kolade stubbar.
I nordostsluttningen växer det också äldre tallskog med träd som är närmare
300 år. I detta område är tillgången på död ved något sämre än på toppen av
berget och man ser fler spår efter dimensionsavverkning. Tallskogen är
fullskiktad och mer gles i detta område. I svackorna återfinns ett större
graninslag. Brandspår i form av kolade gamla stubbar förekommer här och
var.
Nedanför nordostbranten flackar området ut och här är tallskogen relativt
likåldrig och gles. Förekomsten av död ved är sparsam och utgörs främst av
spridda högstubbar och torrakor. Det finns ett visst lövinslag av främst
björk.
Våtmarker, sjöar och vattendrag
Våtmarkerna består huvudsakligen av små skogsbeklädda samt öppna
myrar. I norr finns en liten tjärn och reservatet ansluter till södra delen av
Rörmyrtjärnen. Utefter bergets nordostsluttning rinner några mindre bäckar
ner mot Rörtjärnmyren. Våtmarkerna, tjärnarna och bäckarna i området har
en opåverkad hydrologi.
Friluftsliv
Lämpligaste tillfartsvägen till Toskbergets naturreservat är via E12:an mellan Lycksele och Storuman med avtag via skogsbilväg i Medelås. Skogsbilvägen är i gott skick och angränsar till reservatet i söder.
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Toskbergets naturreservat är ett berg med vacker tallnaturskog som kan vara
attraktiv för besökare. Det är relativt lätt att ta sig fram på berget.
Naturvårdsarter
Området är en mycket lämplig miljö för arter knutna till äldre tallnaturskog.
Följande naturvårdsarter har påträffats (hotkategori enligt Artdatabankens
Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad och VU = sårbar):
blanksvart spiklav (NT), citronticka, dvärgbägarlav (NT), gammelgransskål
(NT), kolflarnlav (NT), lavskrika, liten spiklav, reliktbock (NT),
timmerticka, ullticka (NT) och vitmosslav.

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i tre skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras
inom respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.
För samtliga skötselområden gäller att främmande arter ska kunna tas bort
vid behov.
4.1, brandpräglad tallnaturskog med naturvårdsbränning (30 ha)
Skötselområdet utgörs i huvudsak av brandpräglad tallnaturskog. Tallar
mellan 250–350 år förekommer allmänt i området. I områdets norra del är
skogen något yngre med ett visst inslag av björk och gran.
Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och
sammansättning ska vara påverkad av brand eller motsvarande störning. I
perioder efter en störning kan områden vara öppna och luckiga med nya
spirande trädgenerationer. I senare stadier kan skogen vara mer sluten. Vissa
mindre delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och kommer därför att
brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av dynamiken i ett
brandpräglat landskap. Normalt ska skogen hysa betydande mängder död
ved. Typiska arter av vedsvampar och lavar ska förekomma som hör den
brandpräglade tallskogen till. Främmande arter som utgör ett hot mot den
naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
Bränning
Skötseln ska vara naturvårdsbränning där det är tekniskt möjligt.
Skötselområdet kan delas upp och brännas i mindre delar om det bedöms
lämpligt. Exakt avgränsning av enskilda naturvårdsbränningar tas fram i
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samband med den brandplan som görs inför varje enskild bränning. Innan
naturvårdsbränning utförs skall samråd ske med berörd sameby vars
renbetesområden kan komma att påverkas av åtgärden. Toskberget ligger i
en prioriterad bränningstrakt och har därför hög prioritet för bränning.
4.2 Skötselområde 2, våtmark med fri utveckling (3 ha)
Skötselområdet består av mindre myrar med ostörd hydrologi. Det finns
både trädbevuxen och öppen myr.
Bevarandemål
Hydrologin ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller
tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. Skötselområdet ska präglas av naturliga processer såsom nederbörd, grundvattenflöden
och översvämningar. Dessa processer ska fortgå opåverkat av mänskliga
ingrepp. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större
delen av året. Det ska finnas typiska arter av kärlväxter och mossor. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska
inte förekomma. 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
kan myrarna vid en naturvårdsbränning av skog tillåtas brinna som en del av
en naturlig process.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
4.3 Skötselområde 3, sjöar och vattendrag med fri utveckling (2 ha)
Skötselområdet består av en mindre tjärn i norra reservatet samt en mindre
del av Rörmyrtjärnen. Det finns även några mindre bäckar som letar sig ner
för Toskbergets nordostsluttning och rinner ut i Rörmyrtjärnen.
Vattendragen och sjöarna i reservatet har en ostörd hydrologi.
Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till. Vattendragen och
sjöarna ska ha en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar
påverkan från övergödande, försurande och grumlande ämnen. Främmande
arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden ska inte
förekomma.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
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5. Mål och åtgärder för friluftslivet
Tillgängligheten till reservatet är god då en skogsbilväg ansluter till området
söderifrån. Toskbergets naturreservat består av fin gammal tallnaturskog
som på toppen av berget är urskogslik. Det finns träd som är närmare 350 år
att titta på. I norra delen av reservatet finns Rörmyrtjärnen att besöka.
Området är bitvis lättvandrat.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga
förutsättningar, utan särskilda anordningar.
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 tillgängligt 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 skylt 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 informationsskylten, redovisas i bilaga 1. På
skylten ska det 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
Toskbergets 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
Inne i Toskbergets naturreservat ligger en fallfärdig stuga. Byggnaden
kommer inte att underhållas utan kommer att fortsätta förfalla. Länsstyrelsen
kan komma att ta bort byggnader eller anläggningar som inte underhålls och
som kan vara en fara för allmänheten.

7. Nyttjanderätter
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare 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
Montering av informationsskylt
Gränsmarkering

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1

Naturvårdsbränning

Skötselområde 1

Prioritet1
1
1
2

1

Siffran 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 besiktning av att reservatsföreskrifterna
efterlevs. Dessutom ska naturvårdsförvaltaren följa upp anläggningar,
utmärkningar och skyltar inom reservatet samt naturtyper och arter. Brister
och fel ska dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett
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 över skötselområden och anläggningar för friluftslivet.

