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Ändring av del av skötselplan för naturreservatet Nötön-Åråsviken  
 
Beslut 
Med stöd av Naturvårdsförordningens 9 § beslutar länsstyrelsen om en ändring 
av gällande skötselplan (dnr 11.1211-520-81) för naturreservatet Nötön-
Åråsviken. Länsstyrelsen beslutar att: 
-skötselområde 26 c utgår, och inkorporeras istället i det nya delområdet 29 a 
- skötselområde 29 delas upp i 29 a och 29 b. De nya delområdena har samma 
beskrivning som tidigare för område 29. Område 29 b behåller samma 
målsättning som för område 29, men 29 a får målsättning som följer: 
 
Målsättning för skötselområde 29 a: 
Området skall ha en gles-öppen betad skog/hagmark där alla idag 
förekommande arter av träd och buskar finns representerade. Gamla ekar och 
lindar skall friställas för att dels undvika skador från närstående träd på 
lövträdens kronor, och dels erhålla en varierande grad av solexponering. I 
partier som inte har förekomst av grova ädellövträd bibehålls ett något mer 
skogsliknande utseende. Skogen skall domineras av lövträd med spridda 
förekomster av gran och tall, som inte får inverka negativt på utvecklingen av 
grova lövträd. Död ved får inte föras bort från området. I området finns ett 
flertal mindre alkärr som tidigare varit slåtterkärr. De ska bibehållas som 
alkärr. Gran ska avverkas i kärren för att undvika en utveckling mot 
gransumpskog. 
De arter som i bilaga 2 är knutna till solexponerade gamla lövträd skall ges 
förutsättning att fortleva inom området. 
 
Åtgärder: 
Avverkningen i området delas upp på 3-4 etapper. I första omgången avverkas 
merparten av dagens förekomst av gran. Likaså avverkas yngre löv (< 20 cm 
dbh) med undantag av ek och lind. Alla grova gamla ädellövträd friställs. I 
hässlen och alkärr  är enda åtgärd avverkning av gran. Efter avverkning ska 
området stängslas för bete med nötkreatur och/eller får.  Under de kommande 
fem åren ska den första avverkningen kompletteras med avverkningar som 
syftar till att successivt ge området en mer öppen karaktär med fristående grova 
lövträd och mer skuggiga partier (gles betad skog). 
 
 














































