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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara områdets  
urskogsartade skogar och våtmarker i ett orört och ostört tillstånd. Reservatets skogar ska få 
utvecklas på egen hand, dvs. genom att låta de naturliga processerna få fortgå. 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Fjällheden 
Skydd Naturreservat – 2402077 
Kommun Lycksele 
Läge Ca 14 km väster om Örträsk, kartblad 21I 2-3 i-j, 

naturgeografisk region 30a, koordinat 1640500 / 7119150 
Gräns Bilaga 1 
Ägarkategori Bolag, Sveaskog 
Fastigheter Fjällheden 2:1 
Totalareal 9.7 ha 
Myrmark 0.5 ha 
Skyddad produktiv skog 9.2 ha 
-            Granskog 7.7 ha 
-            Barrblandskog 0.1 ha 
-            Lövblandad barrskog 0.5 ha 
-            Barrsumpskog 0.9 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Fjällheden ligger ca 14 km väster om Örträsk i Lyckseles kommun. Området 
avsattes 1944 av Sveaskog (AssiDomän) som ett domänreservat varefter området senare, 
1997, ombildades till naturreservat. Reservatet är beläget i en svag sydostsluttning. Det 
omgivande landskapet är mjukt kuperat och överlag grandominerat. Omgivande yngre skogar 
utgörs dock av 50-60-åriga tallungskogar samt i norr av en ojämn föryngring av yngre datum. 

 
Reservatet är bevuxet med en 200-årig grannaturskog. Reservatet delas av en skogsbilväg där 
ca två tredjedelar av arealen hamnar norr om vägen. Denna del består av ett glest och luckigt 
200-årigt granbestånd. Lågor och torrgranar börjar nu att ansamlas i måttliga till rikliga 
mängder. Löv och tall saknas i princip helt inom denna del av reservatet.  
 
Söder om vägen domineras reservatet av en myr som har ett glest förband av lågvuxna äldre 
tallar, varav några med brandljud. Skogen i övrigt liknar den som beskrivits norr om vägen 
med undantag för en något sämre tillgång på lågor. I den västra kanten är dock tillgången 
något större. Den södra gränsen utgörs av ett igenväxande dike. Närmast vägen är underlaget 
fastmark och där finns ett flertal granar med övervallade brandljud. 
 
 

 



 

 
 
          Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Fjällheden. 
 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Fjällheden ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810461), 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.   
 
 
3. Skötsel av naturtyper  
 
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. Även de delar som tidigare präglats av återkommande 
skogsbränder men som nu, pga. brandens frånvaro, utvecklat en stark grandominans, eller 
som redan har begynnande naturvärden kopplade till granskog, ska få utvecklas fritt genom en 
fortsatt naturlig succession.   
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad  barrskog ska vara minst 9.2 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  
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar, 
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark ska vara minst 0.5 hektar. 
• Våtmarkerens hydrologi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkerens växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna 

hittas. 
 
Åtgärder 
Fri utveckling 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Fjällheden har idag inte något större antal besökare och med hänsyn till det 
långa avståndet till större vägar och orter så kommer reservatet förmodligen inte heller att få 
detta.  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
En informationsskylt i A3-format finns uppsatt längs den väg som passerar igenom reservatet. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar.  

• En informationsskylt i A3-storlek ska finnas uppsatt vid den väg som passerar igenom 
reservatet. 

 
Åtgärder 
 

• En ny reservatsskylt i A3-format ska tas fram och sättas upp senast 2010. Skylten ska 
sedan bytas ut vid behov (bilaga 1). 

 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Inga anläggningar finns inom reservatet. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning. Sveaskog 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 Tidpunkt 
   
Ta fram en ny reservatsskylt  2006-2010 
 
 
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 friluftslivet 
  
 
Sändlista 
 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Lycksele kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, 921 81 Lycksele 
Naturvårdsregistret, Peter N 
 



 

                    BILAGA 1  
 
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
        
 

 
 
 Karta med informationsplatsen utmarkerad. 
 
 
 Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10458/96 
 


