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Sändlista

Beslut om naturreservat för Starrberget i Vännäs
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.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2.
Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id
Natura 2000
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Naturgeografisk region
Gräns
Ägarkategori
Fastigheter
Förvaltare
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog

Starrberget
2402252
2020946
Vännäs
Västerbotten
Ca 3,5 km NNO Vännäs, ekokarta 20J, 9 i-j; 21J 9 i-j
Mittkoordinat (RT90): 7099600, 1694700
29a: Norra Bottenvikens kustslätt
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng
Se beslutskarta
Staten via Naturvårdsverket
Vännäs 28:5
Länsstyrelsen i Västerbottens län
158 ha
113 ha

Syftet med reservatet
Syftet med säkerställande och skötsel av naturreservatet Starrberget är att
bevara ett i huvudsak opåverkat naturlandskap med värdefulla naturmiljöer i
form av naturskogspräglade granskogar och hällmarkstallskogar samt dess
naturliga flora och fauna i ett gynnsamt tillstånd. Naturliga processer och
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vattenståndsfluktuationer ska tillåtas fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som
skiktning, död ved och gamla grova träd ska finnas i gynnsam omfattning.
Naturreservatet ska utgöra en viktig målpunkt för den naturintresserade allmänheten och vara ett av Vännäs viktigaste närnaturområden. Reservatet
ska erbjuda besökarna naturupplevelser i en av mänskliga aktiviteter ostörd
miljö. Reservatet ska även kunna användas för naturstudier, undervisning
och forskning.
Motiv för beslutet
Naturreservatet består av grannaturskog, gransumpskog och tallskogsklädda
hällmarker. Området har höga naturvärden knutna till det naturskogsartade
skogstillståndet och har stor betydelse för sällsynta och rödlistade arter som
är beroende av gamla naturskogar.
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet. Inom de naturgeografiska regioner (29a och 30a) där Starrberget ligger är arealen skyddad naturskog mycket liten. Att bevara kvarvarande naturskogar och att motverka
fragmentering av större sammanhängande gammelskogsområden har en stor
betydelse för bevarandet av skogslandskapets ursprungliga flora och fauna.
Skyddet av Starrberget har stor betydelse för att nå miljömålet levande skogar och stärker förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden i
Västerbottens skogslandskap. Närheten till Vännäs tätort gör området
mycket värdefullt för rörligt friluftsliv.
Länsstyrelsen bedömer att bevarande av områdets naturvärden inte går att
förena med exploatering av området, skogsbruk eller andra arbetsföretag
eller anläggningar. Därför bör området i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1
§ skyddas som naturreservat enligt 7 kap 4 §.
De positiva effekterna för bevarandet av den biologiska mångfalden och för
allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna som orsakas av
inskränkningarna i markanvändningen. Föreskrifterna har avvägts enligt 7
kap 25 § miljöbalken och går inte längre än vad som krävs för att syftet med
reservatet ska uppnås.
Ärendets beredning
Arbetet med att skydda området som naturreservat inleddes 2004. I mars
2004 tillstyrkte Naturvårdsverket att länsstyrelsen kunde inleda diskussioner
med markägarna om att bilda naturreservat för Starrberget. En dialog har
genomförts med sakägarna om utformningen av reservatet. Efter förhandlingar har staten förvärvat marken inom reservatet.
Under beredningen av ärendet har länsstyrelsen besökt området vid ett flertal tillfällen för att dokumentera områdets naturvärden.
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Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter. Samtliga instanser som har svarat har varit positiva till att reservatet
bildas. Vännäs kommun har framfört viss oro för massförökning av insekter
och föreslagit åtgärder för insektsbekämpning inom reservatet. Kommunen
har också efterlyst en mer utförlig beskrivning av hur uppföljning av bevarandevärden ska gå till.
Länsstyrelsen har övervägt remissynpunkterna i sitt beslut. Skogsstyrelsen
och skogsentomologisk expertis har bedömt att risken för omfattande insektsangrepp är mycket små i Västerbottens kusttrakter. Föreslagna åtgärder för att bekämpa insekter strider mot syftet med reservatet. Länsstyrelsen
bedömer därför att det inte är lämpligt att införa särskilda bestämmelser för
insektsbekämpning i naturreservatet. Uppföljningen av naturreservatet kommer att ske enligt fastställda manualer för uppföljning och i enlighet med
kommande uppföljningsplan.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå
syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande skötselplanen.
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken)
Det är förbjudet att
1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
2. anlägga väg, mark- eller luftledning,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yteller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna
upplag. Undantag medges att utföra normalt underhåll av den skogsbilväg som leder genom reservatet samt att tillfälligt lägga upp virke som
avverkats på fastigheten Vännäs 11:4 inom anvisade timmeravlägg i anslutning till skogsbilvägen (se kartbilaga 1),
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd. Undantag
medges att utföra röjning för att bibehålla framkomligheten på den
skogsbilväg som leder genom reservatet, att fälla träd för att bibehålla
framkomligheten längs transportstråken som markerats på bilaga 1 till
detta beslut samt att avverka träd för att kunna använda anvisade tim-
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meravlägg intill skogsbilvägen i samband med avverkningar på fastigheten Vännäs 11:4 (se kartbilaga 1),
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
6. framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder genom reservatet, undantag medges också för snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark samt för uttransport av fälld älg. Undantag medges
även att, på snötäckt, väl tjälad mark, transportera ut virke som avverkas
på fastigheten Vännäs 11:4 till befintlig skogsbilväg inom reservatet,
längs de transportstråk som markerats på bilaga 1 till detta beslut,
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk
eller växtnäringsmedel,
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för åtgärder som behövs för att nå syftet med reservatet och som anges i den kommande skötselplanen.
Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare att
tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
reservatet.
1. utmärkning av reservatet,
2. uppsättning av informationstavlor,
3. skötselåtgärder och anläggningar enligt fastställd skötselplan.
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt,
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken)
Det är förbjudet att
1. framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder genom reservatet samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark och för
uttransport av fälld älg vid älgjakt,
2. elda utom på särskilt anvisad plats,
3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
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4. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd
inräknade,
5. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar
med undantag för bär och matsvamp,
6. fånga eller insamla insekter och andra djur,
7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet,
8. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
Upplysningar
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter i området.
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken kan
medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.

Chris Heister
Henrik Sporrong
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar

Bilaga 2. till ”Beslut om naturreservat för Starrberget”.
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
STARRBERGET I VÄNNÄS KOMMUN

Foto: Henrik Sporrong/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå
Växel: 090-10 70 00
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1. Syftet med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställande och skötsel av naturreservatet Starrberget är att bevara ett i
huvudsak opåverkat naturlandskap med värdefulla naturmiljöer i form av naturskogspräglade granskogar och hällmarkstallskogar samt dess naturliga flora och fauna i ett gynnsamt tillstånd. Naturliga processer och vattenståndsfluktuationer ska
tillåtas fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som skiktning, död ved och gamla grova
träd ska finnas i gynnsam omfattning. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten
ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets
typiska naturmiljöer och arter. Reservatet ska även kunna användas för naturstudier,
undervisning och forskning.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id
Natura 2000
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Naturgeografisk region
Gräns
Ägarkategori
Fastigheter
Förvaltare
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog

Starrberget
2402252
2020946
Vännäs
Västerbotten
Ca 3,5 km NNO Vännäs, ekokarta 20J, 9 i-j; 21J 9 i-j
Mittkoordinat (RT90): 7099600, 1694700
29a: Norra Bottenvikens kustslätt
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng
Se beslutskarta
Staten via Naturvårdsverket
Vännäs 28:5
Länsstyrelsen i Västerbottens län
158 ha
113 ha

2.2 Naturtyper inom reservatet
Naturtypsindelning1
Tallskog
Granskog

Våtmark
1

Hällmarkstallskog (2.1.1.1)
Tallskog av lingonristyp (2.1.1.4)
Granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1)
Granskog av ekbräkentyp (2.1.2.2)
Sumpgranskog av fräkentyp (2.1.2.3)
Sumpgranskog av ristyp (2.1.2.3)
Granskog av lågörttyp (2.1.2.4)
Sumpgranskog av ört-starrtyp (2.1.2.7)
Fattigkärr av starr-vitmosstyp (3.2.4.1)

Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994 (bilaga 1).

Areal (ha)
40 ha
2 ha
78 ha
4 ha
7 ha
16 ha
4 ha
2 ha
5 ha
158 ha
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Naturtypsindelning2
Skog
Våtmark
2
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Västlig taiga (9010)
Övrig skogsmark (9900)
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140)

Areal (ha)
132 ha
21 ha
5 ha
158 ha

Naturtypsindelning som underlag för uppföljning enligt basinventering av skyddad natur (bilaga 2).

2.3 Beskrivning av reservatet
Starrberget ligger i ett småkuperat bergkullelandskap strax intill väg E12, ca 3,5 km
norr om Vännäs tätort.
Reservatet ligger på vattendelaren mellan Vindelälven och Umeälven, norr om älvarnas sammanflöde vid Vännäsby. Från berget erbjuds man fina utblickar mot det omgivande landskapet. Starrbergets toppområde ligger i reservatet områdets sydöstra
del och består av vidsträckta hällmarker. Terrängen är över huvud taget ganska dramatisk med flera höga stup åt söder och öster. Starrbergets nordvästra sida är betydligt flackare och täcks av ganska finjordrik morän och svallavlagringar vilket ger
upphov till ganska goda växtförhållanden. Några mindre hällmarker, ofta med inslag
av små branter och stup finns insprängda även i bergets södra och nordvästra delar.
En skogsbilväg går in i området på den västra sidan av berget.

Läget nära Vännäs gör Starrbergets naturreservat till ett intressant besöksmål för tätortens invånare.
Det finns en lättvandrad stig upp till Starrbergets topp.

Hela reservatet ligger nedanför högsta kustlinjen, HK. De lägst belägna delarna intill
väg E12 ligger ca 90 möh medan toppen ligger 238 möh, det är alltså en höjdskillnad
på ca 150 meter inom reservatet.
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Berggrunden består av ådergnejsomvandlad, starkt migmatiserad metagråvacka. Den
kraftliga metamorfosen innebär att det finns gott om granater i berggrunden. Metagråvacka är karakteristisk för berggrunden i länets kustområde. Östra delen av reservatet består av bergen i dagen. De västra och norra delarna domineras av svallad morän.

Vy från toppen av Starrberget mot Vännäsby. Foto: Tomas Staafjord

Skogar och naturförhållanden
Starrbergets naturreservat är ett väl sammanhållet berg med grannaturskog och gransumpskog i sluttningarna och stora tallskogsklädda hällmarker i de övre delarna.
Gammal granskog är den vanligaste naturtypen. Merparten av skogen i reservatets
västra delar är måttligt plockhuggen granskog med inslag av björk och asp. Avsaknad av större virkesuttag har lett till överslutna bestånd som har angripits av röta och
nu håller på att anta naturskogskaraktär och ansamla död ved i form av torrakor och
lågor. I den flacka nordvästsluttningen finns fullskiktad, olikåldrig grannaturskog
med allmänt med hänglav och allmänt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Det
finns också stort inslag av mycket grova aspar med bla skinnlav och lunglav. Lunglav förekommer också i reservatet på sälg och rönn.
I reservatets västra delar finns också ganska stora sumpskogsområden med skogsfräken och blåbärsris samt förekomst av bla bollvitmossa. I bergets södra delar växer
ganska högproduktiv granskog av ört-, ekbräken- eller örtristyp. Förutom ekbräken
och majbräken förekommer bla hultbräken, torta, hallon, smultron, liljekonvalj, klotpyrola, ögonpyrola, vispstarr, ärenpris, grönkulla och skogsviol. I de mest produktiva
delarna är granskogen påfallande grovvuxen (45 cm i diameter) och innehåller spridda, färska, grova granlågor. I anslutning till skogsbilvägens norra del finns ett par
små hyggen. Det finns ett markant inslag av tall i granskogen i reservatets västligaste
delar.
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Det saknas öppna vattenytor inom reservatet, men det finns insprängt några mindre
myrar i de lägre västra delarna. Myrarna är fattiga kärr med bla tuvsäv, dystarr och
olika vitmossor.
Uppe på hällmarkerna växer en gles hällmarkstallskog. Stora delar av hällmarkstallskogen är ca 120-150 år. Här och var finns det inslag av 200-400 år gamla tallar,
vilket ger skogen en fin vildmarkskaraktär. Det förekommer ganska sparsamt med
död ved på hällmarkerna. Det är främst torrakor och högstubbar men det finns bara
ett fåtal tallågor. Hällmarkerna betas inte regelbundet av ren och det finns därför
tjocka renlavsmattor på hällarna.

På Starrbergets övre delar finns det hällmarker med tjocka renlavtäcken och gles tallskog.

Skogsbrand
Den övre delen av reservatet utgörs av talldominerade hällmarker som är präglade av
skogsbrand. Spår av tidigare skogsbränder förekommer sparsamt, men det finns
övervallade spår av flera skogsbränder i de äldsta tallarna. Längst i norr finns också
ett litet brandfält från början av 2000-talet. De grandominerade delarna av reservatet
har däremot få spår av tidigare skogsbränder.
Intressanta växter och djur i området
Området har stor betydelse för sällsynta och rödlistade arter som är beroende av
gamla naturskogar. Följande intressanta arter har noterats i området (hotkategori anges inom parentes): Kötticka, blåticka, harticka (NT), ullticka, doftskinn (NT), doftticka (VU), fläckporing (VU), skinnlav, lunglav (NT), violettgrå tagellav (NT), rödbrun blekspik (NT), bollvitmossa, hällebräken, smultron, grönkulla, skogsviol, liljekonvalj, torta, spillkråka, tofsmes, nötkråka, tretåig hackspett (VU), vedsvampen
Oligoporus leucomallellus och trädsvampborraren Ennearthron laricinum (NT).
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Kultur/markanvändningshistoria
Skogen i reservatet bär spår av äldre tiders skogsnyttjande. Det finns stubbar och
lumpat virke efter plockhuggning i området. Det har funnits ett brandtorn uppe på
berget fram till sen tid. Tornet revs i början av 2000-talet. Det finns inga dokumenterade fornlämningar eller kända kulturlämningar inom reservatet.
Friluftsliv
Området utnyttjas flitigt för friluftsliv. En väl markerad stig leder från en parkering
vid väg E12 upp till toppen där det finns en koja (intill det brandtorn som revs i början av 2000-talet) och fina naturrastplaser. Bergsklättring bedrivs i några av branterna vid berget. Det finns en orienteringskarta som omfattar merparten av reservatet.

3. Skötselområden för naturvärden
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i området (bilaga 3). För varje skötselområde redovisas mätbara bevarandemål och skötselåtgärder för att nå målen.
3.1 Skötselområde 1: Skog med fri utveckling (153 ha)
Skötselområdet består av all skogsmark i området, dvs både granskog, gransumpskog
och hällmarkstallskog. Skötselområdet domineras av äldre bestånd med måttligt inslag av död ved och riktigt gamla träd. Skötselområdets skogar ska lämnas för fri
utveckling, vilket innebär att utvecklingen ska präglas av naturliga processer så som
trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av
ved samt nyetablering av träd i skogen. 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.

I den asprika granskogen ska naturliga processer fortgå ostört.
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Bevarandemål
 arealen naturskog uppgår till 153 ha.
 volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande
och döda träd.
 området har en ostörd hydrologi
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
3.2 Skötselområde 2: Våtmarker med fri utveckling (5 ha)
Skötselområdet inkluderar alla reservatets myrar. Samtliga myrar är hydrologiskt
intakta. Myrar och vattenmiljöer ska utvecklas fritt utifrån naturliga hydrologiska
processer med de strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till.
Bevarandemål
 arealen våtmark uppgår till sammanlagt 5 ha
 myrarna utvecklas utifrån naturliga hydrologiska processer
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.

4. Skötselområde för friluftslivet
Hela reservatet är ett skötselområde med avseende på friluftsliv och anläggningar
(bilaga 4). Reservatet ska ha hög tillgänglighet och området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar. Det är stort, ligger nära Vännäs tätort och omedelbart
intill väg E12. Det används frekvent, det finns etablerade stigar, det bedrivs bergsklättring och det finns en orienteringskarta över området. Från toppen har man utsikt
över stora delar av Vännäs kommun, bla Vindelälvens sammanflöde med Umeälven.
Området bör dimensioneras så att det kan ta emot relativt stora grupper, tex skolklasser.
Mål för friluftslivet (prio 1)
 Det ska finnas en tydlig entré till reservatet
 Det ska finnas möjlighet att parkera och vända med minst 5 bilar och 1 buss
vid entrén
 Det ska finnas vägskyltar om reservatet längs väg E12
 Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt (A0) vid entrén med beskrivning av natur- och kulturmiljöer i reservatet, föreskrifter för allmänheten
samt en karta
 Stigen mellan parkeringen och toppen ska vara väl underhållen och tydligt
uppmärkt
 Det ska finnas en mindre informationsskylt (A3) där stigen passerar reservatsgränsen
 Rastkojan på toppen ska vara väl underhållen och attraktiv för besökare
 Det ska finnas en väl underhållen rastplats uppe på toppen av Starrberget
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Mål för friluftslivet (prio 2)
Utöver ovanstående mål (prio 1) har Starrberget troligen god potential att vidareutvecklas ytterligare som besöksmål. Detta får dock ske utifrån gällande ekonomiska
ramar och med hänsyn till andra prioriterade insatser i länets skyddade områden. En
sådan vidareutveckling kan tex innebära att
 stigen upp till toppen förlängs med en slinga som leder runt Starrbergets norra och västra delar
 en utsiktsplattform uppförs på toppen

Skötselåtgärder
 Anläggning av P-plats
 Produktion och montering av informationsskyltar
 Renovering och städning av Starrbergskojan
 Anläggning av rastplats/er på toppen
 Underhåll av markerad stig
 Vägskyltar längs väg E12
 Förlänga stigen till en markerad slinga runt de norra och västra delarna av
Starrberget (prio 2)
 Bygga en ny utsiktsplattform på toppen (prio 2)

5. Övriga anläggningar
Det finns en koja uppe på toppen som har nyttjats i samband med brandbevakningen.
Det finns inga övriga anläggningar inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i enlighet
med gällande reservatsföreskrifter.

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 skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Anläggning av P-plats
Produktion och montering
av informationsskylt (A0)
Produktion och montering
av informationsskylt (A3)
Renovering och städning av
Starrbergskojan
Anläggning av rastplats/er

Prioritet1
1
1

Var
Se bilaga 4
Se bilaga 4

Tidpunkt
2011
2011

Se bilaga 4

2011

1

Se bilaga 4

2011

1

Se bilaga 4

2011

1
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på toppen
Skylta längs väg E12
Förlänga stigen till de norra
och västra delarna av Starrberget
Anlägga en ny utsiktsplattform på toppen
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Transportstyrelsen avgör
Se bilaga 4

2011
2015-2025

1
2

Se bilaga 4

2015-2025

2

1

Siffran anger prioriteringsordning, om genomförande av skötselåtgärder begränsas av tillgängliga
resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta.

9. 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. Uppföljningen ska
ske årligen. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
9.1 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. Även kostnaderna för åtgärderna ska
noteras.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och
enligt den indelning i naturtyper för basinventering av skyddad natur som presenteras
på kartan i bilaga 2. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats.

Kartbilagor:
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden
2. Naturtypsindelning för basinventering av skyddad natur
3. Skötselområden för naturvärden
4. Anläggningar för friluftsliv

