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Bildande av Gårdhögens naturreservat i Vindelns 
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.  

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom re-
servatsområdet. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Gårdhögen 
Dossiernummer 2402303 
NVR-id 2044748 
Kommun Vindeln 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Gårdhögen ligger ca 11 km NO om Vindeln, 

Ekokarta 21J6j-21K6a, mittkoordinat: 738950, 
7134000 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mellan-
boreala skogsområden 

Gräns för reservatet Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet 
Markägare/Ägarkategori Enskild 
Fastighet Buberget 6:1  
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 9,1 hektar 
Landareal 
Skyddad areal produktiv skog 

9,1 ha 
8,7 ha 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer i form av barrnaturskogar, myrar och vattendrag. Syftet är även 
att bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom ramen 
för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Naturliga processer såsom stormfällning, översvämning, nyetable-
ring av träd samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå 
ostört.  

Skälen för beslutet 
Skogen i Gårdhögens naturreservat har en tydlig naturskogsstruktur med 
gott om äldre träd samt ett stort inslag av lövträd och död ved. Värdena 
stärks ytterligare av förekomsten av ett flertal rödlistade arter knutna till 
döda granar samt gamla lövträd. De höga naturvärden som dokumenterats i 
reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att de ska 
kunna bevaras och utvecklas.  

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan an-
givna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-
ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 

flytta eller ta bort levande eller döda träd, upparbeta vindfällen, ta frö el-
ler vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd,  
 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av 
befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning 
för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd, 
 

3. anlägga väg, parkeringsplats eller landutfyllnad, 
 

4. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad, 
 

5. uppföra mast, 
 
6. dra fram mark- eller luftledning, samt rör och ledningar i vattnet eller på 

botten, 
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7. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, spränga, borra, 
schakta, dika, dikesrensa, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna 
upplag,  
 

8. muddra, dämma, reglera eller bedriva annan verksamhet som förändrar 
vattenflöde eller bottentopografi,  

 
9. införa för området främmande djur- eller växtart, 
 
10. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fällt 

högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
11. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 

bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk, växtnäringsämnen eller 
organiskt avfall. 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 
 
3. undersökning och övervakning av områdets arter och naturmiljöer i upp-

följningssyfte. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, 

hacka, gräva eller omlagra, 
 

2. göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat 
sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, 

 
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid 

på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 
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5. utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, 

mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvamp-
plockning, 

 
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning. 
 
Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta be-
slut, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och terrängkör-
ningsförordningen (1978:594). 

Ärendets beredning 
Gårdhögen höga naturvärden blev först kända 1993 i samband med Skogs-
styrelsens nyckelbiotopsinventering. Då klassades en mindre del av området 
som nyckelbiotop. I mars 2013 lämnade fastighetsägaren in en intressean-
mälan inom Komet-programmet (kompletterande metod för skydd av värde-
full skog). Därefter har länsstyrelsen besökt området och vid inventering 
kunnat konstatera höga naturvärden även utanför nyckelbiotopen. 

Arbetet med att skydda området inleddes i januari 2014 genom att Natur-
vårdsverket tillstyrkte att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med 
berörd markägare med syfte att bilda naturreservat av området. Efter för-
handlingar med markägaren har staten träffat överenskommelser om in-
trångsersättning och betalat ut ersättningen. 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er. Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt reservatsförslaget eller 
avstått från att yttra sig.  

Länsstyrelsens motivering och bedömning 

Beskrivning 
Gårdhögens naturreservat ligger ca 11 km nordost om Vindeln och utgörs 
främst av granskogar på de väst-, nord- och östvända sluttningarna av berget 
Gårdhögen intill Bubergssjön. Skogen uppvisar en tydlig naturskogsstruk-
tur, med många gamla träd och stort lövinslag.  

Motiv för beslutet 
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under 
förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. 
För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från 
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skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena 
påtagligt skulle skadas.  

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara den biologiska mångfalden. Inom den naturgeografiska region 
(30a) där Gårdhögen är beläget utgör arealen formellt skyddad naturskog 
endast någon procent av den totala skogsmarksarealen. Genom beslutet sä-
kerställs områdets höga naturvärden. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra 
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av 
områdets helhetsvärden. Gårdhögen, i form av ett naturskogsområde, är 
därför mycket högt prioriterat för skydd enligt både den nationella och 
regionala strategin för skydd av skog. 

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden där det krävs starka 
restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. 
Länsstyrelsen har bedömt att Gårdhögen därför, i enlighet med miljöbalkens 
mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av 
biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat 
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området 
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i mar-
kanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har länsstyrelsen funnit att 
föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 

Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål 
Arbetet med att bevara biologisk mångfald och att uppnå de av riksdagen 
antagna miljömålen är hörnstenar i det nationella miljöarbetet. Naturreservat 
utgör basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden och biologisk 
mångfald. Bildandet av Gårdhögens naturreservat stärker möjligheterna att 
nå miljömålet Levande skogar genom att ca 9 hektar produktiv skogsmark 
ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att stärka möjlig-
heterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att förekommande 
typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar även till att stärka 
möjligheterna att nå det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för frilufts-
liv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att föreskrifterna 
enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och 
andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regel-
givning. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer i form av barrnaturskogar, myrar och vattendrag. Syftet är även 
att bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom ramen 
för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Naturliga processer såsom stormfällning, översvämning, nyetable-
ring av träd samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå 
ostört.  

2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Gårdhögen 
Dossiernummer 2402303 
NVR-id 2044748 
Kommun Vindeln 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Gårdhögen ligger ca 11 km NO om Vindeln, 

Ekokarta 21J6j-21K6a, mittkoordinat: 738950, 
7134000 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mellan-
boreala skogsområden 

Gräns för reservatet Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet 
Markägare/Ägarkategori Enskild 
Fastighet Buberget 6:1  
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 9,1 hektar 
Landareal 
Skyddad areal produktiv skog 

9,1 ha 
8,7 ha 

 
 

2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Taiga 9010 7,3 
Skogbevuxen myr 9740 0,8 
Öppna mossar och kärr 7140 0,6 
Icke natura-skog 9900 0,4 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Området är beläget på norra delen av skogsberget Gårdhögen. Det ligger 
söder om byn Buberget och invid Bubergssjön, omkring 11 km nordost om 
Vindelns samhälle. Topografin domineras av branta väst-, nord och ostslutt-
ningar som flackar ut i de nedre delarna. I öster gränsar området mot Bu-
bergssjön och i norr ligger en mindre myr genom vilken en mindre bäck 
rinner.  
 

 
 

Berggrunden inom reservatet består av metagråvacka (SGU berggrundskarta 
21 K Robertsfors NV). Metagråvacka är karakteristisk för länets kustom-
råde. Norra och östra delarna av området ligger under högsta kustlinjen, HK 
(SGU, genererad yta). Området har dock legat skyddat långt in i en tidigare 
havsvik. Det betyder att påverkan från svallningsprocesser har varit liten.   

Inom reservatet dominerar i ett tunt, osammanhängande moräntäcke och 
berg i dagen (SGU Jordartskarta 21 K Robertsfors/21 L Ånäset). Berget 
Gårdhögens stormorfologi har skapats av en nordlig isrörelseriktning. Re-
servatet ligger på stötsidan (proximalt) i isrörelseriktningen.     

Reservatet utgörs av 100-150 år gammal granskog. Gamla avverkningsstub-
bar förekommer i större delen av området, men inga skogbruksåtgärder är 
utförda på mycket länge och området har tydlig naturskogskaraktär. Det 
finns ett stort inslag av äldre granar samt av lövträd i form av stora äldre 
vårtbjörkar, aspar, sälgar och enstaka rönnar. Död ved och hänglavar före-
kommer allmänt. 

Västsluttningarna utgörs av relativt klen granskog, bitvis av stavagrans-
karaktär. Beståndet är tätt, gruppställt och luckigt. Övre delen av sluttningen 
är mycket brant. Nedanför branten finns små utströmningsområden med 
örtrik vegetation bestående av ekbräken, harsyra och enstaka högörter.  
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Östsluttningarna är rikare med lågörtvegetation och grövre skog. Bestånds-
strukturen är varierad med tydlig höjdskiktning och luckighet. Fältskiktet 
utgörs på stora områden av lågörtvegetation med ekbräken, ekorrbär och 
harsyra med inslag av högörter så som skogsnäva och ormbär. Speciellt den 
övre delen av sluttningen är mycket lövrik med bland annat ett stort antal 
gamla lunglavsbevuxna sälgar. Drygt 200-åriga tallöverståndare förekom-
mer också allmänt i beståndet. En stor del av östsluttningen utgörs av nyck-
elbiotop.  

Mot bäcken i norr finns ett trädkärr dominerat av glasbjörk och tall. Intill 
myren växer en gles tallsumpskog med inslag av glasbjörk. 

Gårdhögens kontinuitetsskogar utgör lämpliga livsmiljöer för många hotade 
naturskogsarter. Bland annat följande arter har noterats vid översiktlig in-
ventering (hotkategori enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes, 
där NT = nära hotad): doftskinn (NT), doftticka (VU), granticka (NT), 
gränsticka (NT), harticka (NT), kötticka (NT), stor aspticka (NT), ullticka 
(NT), garnlav (NT), korallblylav, lunglav (NT), skinnlav, stuplav, violettgrå 
tagellav (NT), hässlebrodd, knärot (NT), spindelblomster, tibast, ögonpy-
rola, tretåig hackspett (NT). 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-
pande naturtyperna i området (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas 
ett bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett 
gynnsamt bevarandetillstånd. 

3.1 Skötselområde 1, granskog med fri utveckling 
Väst- och nordsluttningarna utgörs av blåbärsgranskog med en dominerande 
trädålder på 100-120 år men med ett allmänt inslag av äldre granar (över 
150 år) samt tallöverståndare (180-200 år). Andelen tall är ca 5 % och löv-
trädsandelen ca 5-10 %. Den senare utgörs av stora björkar samt äldre asp 
och enstaka sälgar. Beståndet är tätt, gruppställt och luckigt. I den nedre 
delen av sluttningen mot myren förekommer utströmning med enstaka fattig 
källa samt fläckvis högörter som midsommarblomster, ormbär och även 
tibast. Död ved förekommer sparsamt-allmänt, främst som stående självgall-
rande granar. Bitvis finns även allmänt med björklågor. 

Östsluttningen utgörs av 120-150 år gammal lövrik granskog med ett fält-
skikt som huvudsakligen utgörs av lågörter blandat med blåbär. Äldre gra-
nar förekommer allmänt. Skogen är här grövre och mer produktiv (G18-20). 
Beståndsstrukturen är varierad med tydlig höjdskiktning och luckighet. Lö-
vinslaget är också större än i väst- och nordsluttningen. Här växer både 
gamla och medelålders aspar, sälg och gammal grov vårtbjörk. Drygt 200-
åriga tallöverståndare förekommer allmänt. Död ved förekommer allmänt 
framför allt som stående döda granar och lågor av gran och lövträd. Enstaka 
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gamla kolade tallstubbar förekommer också. Gamla stubbar förekommer här 
och var i beståndet troligen efter avverkning av tall i början av förra seklet.  

Bevarandemål 
Skötselområdet innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, lövträd, skiktning samt spridning i ålder och diame-
ter. Skogen präglas huvudsakligen av intern dynamik med naturliga proces-
ser såsom trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en 
del i skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området 
periodvis kan komma att få en förändrad karaktär.  

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

3.2 Skötselområde 2, våtmarker och vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet består av skogbevuxna och öppna myrar. Den öppna myren 
är ett fattigt till intermediärt topogent kärr med övergång till rismosse med 
dvärgbjörk. Genom våtmarken rinner Bubergsån som har måttlig ekologisk 
status enligt i Vatteninformationssystem Sverige, VISS (SE713363-
169906). Mot bäcken finns ett trädkärr dominerat av glasbjörk och tall. 

Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör denna naturtyp till. Våtmarkerna och vattendraget ska 
ha en intakt, naturlig hydrologi.  

Skötselåtgärder  
Inga åtgärder. 

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 
och anläggningar, bilaga 1.  

4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
Gårdhögen ligger några hundra meter söder om byn Buberget och är därmed 
ganska lätt att nå till fots. Reservatet ligger inte i direkt anslutning till någon 
väg och besöksfrekvensen bedöms bli begränsad.  

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde. Då den för-
väntade tillströmningen till reservatet bedöms bli liten finns inget behov av 
att anlägga parkeringsplats.  
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Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, 
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas en väl 
underhållen informationsskylt. Information om reservatet ska också i lämp-
lig omfattning finnas via internet eller andra tekniska lösningar. 

Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på 
lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska på skylten 
finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i för-
hållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och före-
skrifter för allmänheten. 

Information om Gårdhögens naturreservat på länsstyrelsens webb och andra 
tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar 
tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 

5. Övriga anläggningar 
Inga kända anläggningar finns inom reservatet. 

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

7. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsver-
kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-
hov. 

8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Gränsmålning Yttergräns 1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna 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 reservatsföreskrif-
terna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och skyltar inom re-
servatet. Uppföljningen ska ske vart tredje år. Brister och fel ska dokument-
eras och åtgärdas. 
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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 resul-
tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Även kostna-
derna för åtgärderna ska noteras. 

9.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för upp-
följning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets 
skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinven-
tering av skyddad natur. 
 

Bilagor 
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge. 
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