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Beslut om bildande av Gigtabergets naturreservat i 
Åsele kommun. 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att 
Gigtaberget 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 Gigtaberget 
Nummer 240201 
Reg-DOS-id: 2014116 
Natura 2000, områdeskod: - 
Kommun Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Gigtaberget ligger 20 km O om Åsele strax söder 

om byn Gigsele, ekokarta 21H 2-3i-j 
mittkoordinat: 7118700, 1596100 (RT90, 2,5 gonV) 

Naturgeografisk region 32 c, norra Norrlands barrskogsområden och berg-
kullslätter 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare/Ägarkategori Staten genom Naturvårdsfonden 
Fastighet Gigsele, fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  52 hektar 
Skyddad areal produktiv skog 52 hektar 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med Gigtabergets naturreservat är att bevara de värdefulla naturmil-
jöerna med boreal, brandpräglad barrnaturskog i gynnsamt tillstånd. Syftet 
nås genom naturvårdsbränning och genom att naturliga processer tillåts 
fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som skiktning, gamla grova träd och död 
ved ska förekomma i gynnsam omfattning. Friluftsliv som grundar sig på 
allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna 
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uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, ska re-
servatet även kunna utnyttjas för naturstudier, undervisning och forskning. 
 
Motiv för beslutet 
Gigtaberget ligger c:a 2 mil öster om Åsele. Reservatet utgörs av bergets 
topparti samt ett utsnitt av nord- respektive sydsluttningen. Jordtäcket är 
tunt och här och var går berget i dagen. I den branta sydsluttningen finns 
stora block och håligheter som gör området kargt och otillgängligt, partier 
med stark vildmarkskänsla. Här finns bevarandevärden i form av gammal, 
brandpräglad, talldominerad naturskog. I nordsluttningen står en gles, häng-
lavsrik grannaturskog. Höga värden är knutna till de tallöverståndare på 
omkring 200- 400 år, ofta med tydliga brandljud, som finns spritt över stora 
delar av reservatet. Dessutom är det gott om död ved, i form av stora torrträd 
och grova lågor. Värden är också knutna till flera fynd av hotade och rödlis-
tade arter, exempel på sådana är liten sotlav, skrovellav, dvärgbägarlav, 
lunglav, fläckporing, gammelgranskål, doftskinn, doftticka, tretåig hackspett 
samt spår av reliktbock.  
 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att bevara dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara en ursprunglig flora och fauna. Inom den naturgeografiska regio-
nen Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden 
(32c) där Gigtaberget är beläget utgör arealen skyddad naturskog blott 0,6 % 
av den totala skogsmarksarealen. 
 
Reservatet utgör ett sammanhängande område av naturskogsartad tall- och 
granskog med tydlig brandprägel. Det stora inslaget av gamla träd med 
brandljud gör det mycket skyddsvärt. Dessutom är Gigtaberget beläget i en 
värdetrakt för tallskogar med närhet till andra skyddsvärda och skyddade 
skogar. Därtill är tallskog en prioriterad skogsmiljö enligt den regionala 
strategin för skydd av skog. 
 
För att uppnå miljömålet Levande skogar ska 34 000 ha skog skyddas i form 
av naturreservat i Västerbottens län under perioden 1999-2010. I och med 
detta beslut om naturreservat så skyddas ytterligare 52 hektar produktiv 
skogsmark. Skyddet av detta område bidrar därför till att närma sig målet.  
 
Genom beslutet säkerställs de höga naturvärdena och med hänsyn till områ-
dets läge är förutsättningarna att långsiktigt bevara och utveckla de utpekade 
värdena goda. Länsstyrelsen bedömer också att naturreservat är den lämpli-
gaste skyddsformen. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och andra arbetsföretag eller anlägg-
ningar inte går att förena med bevarande av befintliga värden. Området är 
viktigt för bevarande av den biologiska mångfalden. Därför är detta, enligt 
länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 
kap 1 § bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. 
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Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för bevarandet av den bio-
logiska mångfalden och för allmänheten är stora och överväger de negativa 
effekterna för markägare, sakägare och allmänhet. Vid avvägning enligt 7 
kap 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad 
som krävs för att syftet ska uppnås. 
 
Ärendets beredning 
Gigtabergets höga naturvärden blev först kända i samband med Skogsvårds-
styrelsens nyckelbiotopsinventering 1993. Därefter besöktes området av 
länsstyrelsen i samband med regeringsuppdraget om inventering av all stat-
lig och urskogsartad skog (SNUS) 2004.  
I december 2006 inkom markägaren med en avverkningsanmälan. Länssty-
relsen kontaktade markägaren och nådde en överenskommelse om att bevara 
skogen och att inleda en reservatsprocess under 2008. Naturvårdsverket till-
styrkte under januari 2008 att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar 
med berörd markägare i syfte att bilda naturreservat av området. Efter för-
handlingar med den f d markägaren har området förvärvats av staten. 
 
Länsstyrelsen har under beredningen av ärendet besökt området vid två till-
fällen för att samla in underlag om områdets naturvärden och inför plane-
ringen av skötselplanen. 
 
Ett förslag till beslut har varit ute på remiss. De instanser som svarat har inte 
haft något att erinra mot reservatet. SGU har dock anfört att prospekterings-
verksamhet bör tillåtas enligt reservatsföreskrifterna eftersom det finns pro-
spekteringsintresse i regionen. Länsstyrelsen väljer att inte skriva in vad 
som är tillåtet i föreskrifterna, istället kommer en eventuell framtida ansö-
kan om prospektering att prövas i laga ordning. Länsstyrelsen kan med stöd 
av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter om det 
finns särskilda skäl. 
 
Föreskrifter för naturreservatet 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i reservatets skötselplan. 
 
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområ-
den 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, yt- 

eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, schak-
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ta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna 
upplag, 

 
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, uppar-

beta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåt-
gärd, 

 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld 

älg samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel. 
 
 
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 uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet. 
 
1. utmärkning av reservatet enligt naturvårdsverkets standard (§ 38 områ-

desskyddsförordningen) 
 
2. uppsättning av informationstavlor, 
 
3. skötsel- och restaureringsåtgärder så som naturvårdsbränning enligt 

skötselplan, 
 
4. undersökning av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
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, med undantag för snöskoter på snötäckt 

och väl tjälad mark, 
 
2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m, 
 
3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd 

inräknade,  
 
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar 

med undantag för bär och matsvamp, 
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5. fånga eller insamla insekter och andra djur,

6. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-
ordning.

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Enligt 29 kap 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot före-
skrift 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. 

Efter bildandet av naturreservatet omfattas området inte av bestämmelserna 
i skogsvårdslagen. 

Chris Heister 

Per Nihlén

Bilagor:  
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
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SKÖTSELPLAN FÖR 
NATURRESERVATET GIGTABERGET 

I ÅSELE KOMMUN 

Foto: Länsstyrelsen 

  Länsstyrelsen i Västerbottens län 
     Storgatan 71B 
     901 86 Umeå 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med Gigtabergets naturreservat är att bevara de värdefulla naturmiljöerna med 
boreal, brandpräglad barrnaturskog i gynnsamt tillstånd. Syftet nås genom natur-
vårdsbränning och genom att naturliga processer tillåts fortgå ostört. Naturskogs-
strukturer som skiktning, gamla grova träd och död ved ska förekomma i gynnsam 
omfattning. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela 
reservatet och besökare ska kunna uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. 
Utöver friluftsliv, ska reservatet även kunna utnyttjas för naturstudier, undervisning 
och forskning. 

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Gigtaberget
Nummer 240201
Reg-DOS-id: 2014116
Natura 2000, områdeskod: - 
Kommun Åsele
Län Västerbotten
Lägesbeskrivning Gigtaberget ligger 20 km O om Åsele strax söder 

om byn Gigsele, ekokarta 21H 2-3i-j 
mittkoordinat: 7118700, 1596100 (RT90, 2,5 gonV) 

Naturgeografisk region 32 c, norra Norrlands barrskogsområden och berg-
kullslätter 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare/Ägarkategori Staten genom Naturvårdsfonden 
Fastighet Gigsele, fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen
Totalareal  52 hektar 
Skyddad areal produktiv skog 52 hektar 

2.2 Naturtyper 
Naturtypsindelning1 Areal (ha) 
Tallskog - lingonristyp (2.1.1.4) inslag av lav

(2.1.1.1)
13 

Granskog - blåbärsristyp (2.1.2.1) 21 
Barrblandskog - ristyp (2.1.1.4) 16 

- ris-fräkentyp (2.1.2.1 och 2.1.2.3) 2 
1Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994. (se bilaga 1) 

Naturtypsindelning2 Areal (ha)
Skog Västlig taiga(9010) 45

Övrig skogsmark (9900) 7 
2 Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur, rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (se bilaga 2). 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Gigtaberget ligger cirka 2 mil öster om Åsele, strax söder om byn Gigsele. Höjden 
över havet klättrar från 400 meter vid Lill-Rötjärnen upp till 520 meter på Gigtaber-
gets topp. Reservatet utgörs av bergets topparti samt ett utsnitt av de branta syd och 
nordvända sluttningarna. Berggrunden består av yngre, röd till grå, grovporfyrisk s.k. 
Revsundsgranit som är karakteristisk för länets inland. I södra delen av reservatet 
finns en yngre pegmatitgång som än mindre än 50 m bred. Berggrunden kan därmed 
betraktas som mycket näringsfattig. Gigtaberget utgörs av en s.k. drumlinoid stor-
form, alltså en valryggsformad bergkropp präglad av den dominerande isrörelserikt-
ningen från nordväst. Reservatet ligger på stötsidan (framsidan) sett i isrörelserikt-
ningen. Den glaciala erosionen framför berget syns i form av den långsträckta tjärnen 
på bergets sydvästra sida. Jordarten består av ett tunt moräntäcke, som övergår mot 
berg i dagen framförallt i de övre delarna och i sydsluttningen, som också är mycket 
rik på stora block och håligheter. 

Översiktskarta, Gigtabergets naturreservat, Åsele kommun. 

Skogen är genomgående naturskogsartad och utgörs av en talldominerad och en 
grandominerad del. I sydsluttningen växer en, närmast urskogsartad tallskog med 
gott om 300 – 500 åriga tallar, högstubbar, gamla grova tallågor. Dessutom finns ett 
visst inslag av klenare aspar. Brandprägeln är tydlig och det finns allmänt med 
brandljudsförsedda tallar. 

Ovanför branten blir skogen mer barrblandad med ett tydligt inslag av gammal gran 
på upp till 300 år. Men, även här finns en allmän förekomst av gamla tallar. Skogen 
är tydligt klimatanfrätt med toppbrutna, rötade granar. Död ved uppträder allmänt, 
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främst i form av torrträd, medan lågor är mer sparsamt förekommande. Fältskiktet 
intas av blåbär samt en varierande andel ljung. 

I nordsluttningen är skogen helt grandominerad, men med ett skiftande björkinslag 
och endast enstaka gammeltallar. Dessutom finns ett sparsamt inslag av sälg. Det är 
en gles, svagt skiktad grannaturskog. Skogen är hänglavsrik och beståndsåldern är 
cirka 150 år. I denna del är skogen mer påverkad med färre gamla granar och endast 
sparsamt med död ved. Fältskiktet, som helt domineras av blåbärsris, underlagras av 
ett tjockt och inaktivt humuslager som svårligen tillåter någon föryngring i den glesa 
skogen. 

Nedanför branten i den södra delen av reservatet rinner parallellt med skogsbilvägen 
en liten bäck med omgivande dråg. Skogen här, är till stor del yngre, endast ca 50 år. 
Den växlar mellan tall- och grandominans och bitvis med ett rikt björkinslag. Själva 
bäckdråget är relativt smalt men kan beskrivas som sumpskog med fräken och orm-
bunkar. Det finns även mindre delar med nyupptagna hyggen. 

Följande noteringar av ovanliga och intressanta arter har gjorts i reservatet (hotkate-
gori enligt rödlistan från 2005 anges inom parentes, VU = sårbar och NT = missgyn-
nad): liten sotlav(VU), dvärgbägarlav(NT), skrovellav(NT), lunglav (NT), skinnlav, 
korallblylav, stuplav, kortskaftad ärgspik, vitgrynig nållav, liten spiklav, vedskivlav, 
kolflarnlav, fläckporing (VU), gammelgranskål(NT), doftskinn (NT), doftticka (NT), 
ullticka, timmerticka, citronticka, gnag av reliktbock(NT), tretåig hackspett (VU), 
torta, spindelblomster. 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande na-
turtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras inom respektive skötsel-
område (bilaga 3). För varje skötselområde redovisas ett antal mätbara bevarande-
mål. Bevarandetillståndet anses gynnsamt när dessa mål är uppnådda. Reservatet 
ligger utanför länets aktuella bränningsstrategi. 
.  
3.1 Skötselområde 1, brandpräglad skog – naturvårdsbränning, areal 10 ha 
Skötselområdet är tydligt brandpräglat och består av skog som är 0-400 år och växlar 
från bestånd med gamla, brandskadade tallöverståndare till små hyggen och partier 
med yngre tallskog. Marken är torr till frisk och i fältskiktet syns en blandning av 
lingon och blåbär. I söder ingår en mindre del av bäckdråget som även det har brun-
nit tidigare. Skötseln ska vara naturvårdsbränning för hela arealen om det är tekniskt 
möjligt.  

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• arealen brandpräglad naturskog uppgår till 10 ha
• naturvårdsbränning berör hela området minst vart 100:e år
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande

och döda träd
• brandskadade träd förekommer med minst 10 stammar/ha i genomsnitt för

naturvårdsbränd areal
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• efter brand sker föryngring med i genomsnitt minst 1000 utvecklingsbara tal-
lar och/eller lövträd/ha

Skötselåtgärder 
Naturvårdsbränning skall utföras inom skötselområdet. Det är brant terräng och det 
kan vara svårt med begränsningslinjer. Bevakning med helikopter är troligen nöd-
vändigt. Vatten finns tillgängligt i Lill-Rötjärnen vid brantens fot. 
En exakt avgränsning för den enskilda naturvårdsbränningen tas fram i samband med 
den detaljplan som görs strax innan bränningen (brandplanen). Det utvalda skötsel-
området bör brännas med ett för området naturligt intervall, vilket är 50-100 år. 
Bränningen kommer att infogas i en övergripande planering för naturvårdsbränning i 
länets samtliga naturreservat. Det innebär att en prioritering kommer att ske inom 
tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande 
åtgärder i andra naturreservat. Någon tidpunkt för genomförande föreskrivs därför 
inte i skötselplanen. Skötselområdet är dock prioriterat för bränning inom den när-
maste 10-årsperioden. 

3.2 Skötselområde 2, brandpräglad skog – areal 31 ha 
Skötselområdets skogar växlar från grandominans till talldominerade barrblandsko-
gar med gamla tallöverståndare. Även granskogen är tydligt brandpräglad. Det här 
skötselområdet är inte högprioriterat för bränning men bör brinna i sinom tid. I nord-
sluttningen står ett glest grandominerat bestånd med stort inslag av björk. Humus-
skiktet är tjockt och inaktivt och i stort sett ingen föryngring kommer. En bränning 
skulle troligen vitalisera beståndet. 

Toppen och sydsluttningen innehåller mer tall och fler brandspår. Denna del angrän-
sar till skötselområde 1. Förslagsvis skulle detta skötselområde kunna delas i två de-
lar, så att man bränner två stråk uppför branten . Det skulle innebära totalt tre olika 
bränningstillfällen inom skötselområdet. Uppdelningen föreslås för att det sprider 
åtgärderna i tid vilket sträcker ut nyttan av åtgärderna för brandgynnade arter. Dess-
utom innebär ett obränt område kontinuitet med möjligheter till kolonisation till de 
brända delarna. Det är också lättare att hantera och övervaka ett mer begränsat områ-
de i brant terräng.  

Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen brandpräglad naturskog uppgår till 31 ha
• naturvårdsbränning berör hela området minst vart 100:e år
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande

och döda träd
• brandskadade träd förekommer med minst 10 stammar/ha i genomsnitt för

naturvårdsbränd areal
• efter brand sker föryngring med i genomsnitt minst 1000 utvecklingsbara tal-

lar och/eller lövträd/ha

Skötselåtgärder 
Naturvårdsbränning bör utföras inom området, men är inte prioriterat för den när-
maste 10-årsperioden. En exakt avgränsning för enskilda naturvårdsbränningar tas 
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fram i samband med den detaljplan som görs strax innan bränningen (brandplanen). 
Fram till en eventuell bränning ska området tills vidare formas av naturliga processer 
så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars ned-
brytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Det innefattar även att en spontan 
brand kan tillåtas om den skulle uppstå. 

3.3 Skötselområde 3, fri utveckling – areal 12 ha 
De grandominerade skogarna i detta skötselområde bör lämnas till fri utveckling. 
Visserligen har även denna del berörts av skogsbrand men här är skogen mest skiktad 
och det är gott om hänglavar. Här finns god potential att utveckla befintliga granvär-
den. Dessutom ligger den tekniskt svårast till för en bränning. 

Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen naturskog uppgår till 12 ha
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande

och döda träd

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och an-
läggningar (bilaga 4). Besöksfrekvensen till Gigtaberget bedöms bli liten. Reservatet 
är relativt otillgängligt, med brant och blockig terräng. Det går dock en skogsbilväg 
ända fram som dessutom utgör reservatets sydgräns. 

4.1 Skötselområde för Friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess natur-
givna förutsättningar. Då den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms bli 
liten finns inget behov av att anlägga parkeringsplatser. Det finns vissa möjligheter 
att parkera längs skogsbilvägen. Lämplig plats för en informationsskylt är vid skogs-
bilvägen i reservatets sydvästra spets, se bilaga 4. 

Mål 
• Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med en karta över reser-

vatet samt en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet,
en beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten.

Skötselåtgärder 
• Montering av informationsskylt.

5. Övriga anläggningar
Inga övriga anläggningar finns inom reservatet. 
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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 an-
visningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd Var Prioritet
Naturvårdsbränning Skötselområde 1 1

Skötselområde 2 2
Montering av informationsskylt Se bilaga 4 1 

9. Uppföljning och tillsyn
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, 
även utmärkningar och skyltning av reservatet. Uppföljningen ska ske vart annat år. 
Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett under-
lag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

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. Vidare ska även kostnaderna för åtgär-
derna noteras. 

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.  

Kartbilagor: 
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden
2. Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur
3. Skötselområden
4. Karta över infoskyltens läge.
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