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LÄNSSTYRELSEN
Västerbottens län
Miljövårdsenheten

1992-11-06

r:et principiella rrålet för ett urskcgsresel:vat är att bevara
urskogens ekosystem i ett orört och ostört tillstånd och låta de
naturliga processerna san fonnar urskogen löpa fritt. I ekosys
temet ingår såväl rnatl: och vatten san växter och djur. M:d.
naturliga processer avses både de långsanma förändringar san
sker i vegetationen san rrer eller mindre rege].bmdet airlarlande
processer san sto:mrfällningar och utslagning a:v vegetation genan
tillfälliga ext:rana klimatförhållanden.
an skogsbrand skulle uppstå i anrådet skall den snarast nej ligt
släckas på skonsarmast m5jliga sätt .
.Ändamålet rred reserJatet är således att bevara urskcgens ekosys
tem och naturliga processer i ett orört och ostört tillstånd för
framtiden.
Ärendets handläggning
Statens natm:vårdsverk, Dorotea karmun och skcgsvårdsstyrelsen
yttrat sig.

har

Beslut i detta ärende

detenret,

har

fattats av länsstyrelsens styrelse.

Rrr detta l:eslut kan överklagas till miljö- och naturresursse bilaga.
Görel Eohlin
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara områdets
stora sammanhängande område av urskogsartad gran- och barrblandskog.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Totalareal
Skog
Myr
Vatten
Naturtyper - KNAS
Granskog
Lövblandad barrskog
Barrblandskog
Tallskog
Förvaltare

Vallsjöskogen
Naturreservat – 2402062
Dorotea
7 km väster om Dorotea, kartblad 21 G 4-5 e-f,
naturgeografisk region 32c, koordinat 15224127 / 7128054
Naturvårdsfonden
72.9 ha
65.4 ha
6 ha
1.5 ha
19 ha
3 ha
35 ha
7 ha
Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Vallsjöskogen är starkt kuperat och skogen har en mosaikartad struktur. De
högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna dominerar örtrik, högvuxen
granskog. Den är för sitt läge i södra Lappland mycket virkesrik. Det finns gott om grov död
granved och en del sällsynta vedsvampar, som lappticka, doftskinn, sprickporing, rosenticka
och rynkskinn. Längs mindre bäckar och dråg kan man även hitta skogsröret, arten är vanlig i
just denna region men är klassad som missgynnad i rödlistan, arten finns även upptagen i
nätverket Natura 2000. Granskogen har karaktären av brandrefugie, dvs. ett område som
under mycket lång tid inte påverkats av skogsbrand. I de norra delarna finns däremot yngre
aspblandade skogar som troligen har uppkommit efter brand. I dessa delar finns äldre tallar
och granar som överlevt den senaste branden. Sälg med lunglav påträffas här och var. Den
lilla Prediktjärnen och några mindre myrar ingår också i reservatet. Området är opåverkat av
ingrepp. Vallsjöskogen finns detaljerat beskriven i ett arbete från 1940, ”Der Vallsjö-Wald,
ein nordschwedischer Urwald” av Tore Arnberg. Området har sedan dess skyddats internt av
de skogbolag som ägt det, senast av SCA. Vallsjöskogen är sedan 1992 formellt skyddat som
naturreservat.
2.3 Natura 2000
Naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810019), den Europeiska
Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen och som
senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden som finns
utpekade för Natura 2000

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet.

3. Skötsel av naturvärden
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp,
utvecklingshistorik samt form av skötsel.
3.1 Barrskog (9010)
Innefattar all skog inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 65 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala
vedvolymen.
För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig
dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga.
3.2 Våtmarker (7140, 91D0, 3160)
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar,
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar.

Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av våtmark ska vara minst 7 hektar.
Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.
Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna
hittas.

Åtgärder
Fri utveckling

4. Friluftsliv
Naturreservatet har idag inte något större antal besökare. Med tanke till reservatets karaktär
och belägenhet kommer området sannolikt aldrig att få ett högt besökstryck. Vallsjöskogen är
dock ett fint urskogsområde och det är därför viktigt att området även fortsättningsvis behåller
denna karaktär. Anordningar som tillförs reservatet ska därför vara enkla (klass 3).
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
En informationsskylt i A3-format finns uppsatt vid reservatsgränsen.
Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar.
En informationsskylt i minst A3-storlek ska finnas uppsatt på den angivna platsen.

Åtgärder
•

En ny skylt i A3-format ska tas fram, senast 2020. Skylten ska därefter bytas ut vid
behov (se bilaga 1).

5. Övriga anläggningar
Inga anläggningar finns

6. Nyttjanderätter
Jakt bedrivs enligt gällande lagstifting, Länsstyrelsen förvaltar denna nyttjanderätt.

7. 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.

8. Sammanställning av åtgärder
Åtgärd - Vallsjöskogen

Tidpunkt

Ta fram en ny reservatsskylt.

2006-2020

9. Tillsyn och uppföljning
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
rapporteras.
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. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden har tagits fram.
Denna ska användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Lena Lundevaller
Peter Näslund

Bilagor:

1. Anläggningar och information för friluftsliv.

Sändlista
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Dorotea kommun, Miljökontoret, Torget 6, 917 81 Dorotea
Naturvårdsregistret

BILAGA 1

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta med informationsplatsen utmarkerad.

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-9752-92

