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Datum

Ärendebeteckning

2016-09-12

511-8786-2011

Enligt sändlista

Beslut om bildande av naturreservatet Hedkammen i
Skellefteå kommun
(5 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 4.
Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Gräns
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Hedkammen
2402304
2044768
Skellefteå
Västerbotten
Hedkammen ligger 2 km sydväst om Bureå,
Ekokarta 22L 5b,
mittkoordinat: 794572, 7178799 (SWEREF99TM)
29a, kustslätter och dalar med finsediment kring
norra Bottenviken
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskilda, Luleå stift
BUREÅ S:1, S:21, S:23, 2:104, 5:10, 5:108, 5:109,
6:51, 6:86, 7:47, 7:48, 8:24, 8:25, 8:26, 24:1
Länsstyrelsen
61,6 hektar
58,7 hektar

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 69

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som främst består av
äldre talldominerade sandbarrskogar med lång trädkontinuitet, områdets
orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald, liksom områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap ska vårdas och bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk
mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att skapa och vidmakthålla de störningsregimer
som präglar sandtallskogar med tonvikt på att bevara och skapa förutsättningar för etablering av de arter som trivs i dessa livsmiljöer. Naturliga processer såsom stormfällning, brand samt svampars och insekters nedbrytning
av ved med mera tillåts fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.
Skälen för beslutet
Hedkammens naturreservat utgörs av sandtallskog med god trädkontinuitet
och allmän förekomst av gamla träd. Sandbarrskogar utgör en prioriterad
skogsmiljö enligt nationella och regionala strategier för skogsskydd vilket
stärker grunden för skydd av Hedkammen.
Det har noterats ett flertal sällsynta och rödlistade arter i reservatet. I synnerhet hyser Hedkammen en mycket naturvärdesintressant marksvampsflora
som är starkt kopplad till skogstypen sandtallskog. I området finns arter som
omfattas av Åtgärdsprogrammet för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar vilket utgör ytterligare ett skäl för bevarande.
Området ligger relativt tätortsnära och används frekvent som friluftsområde.
I området finns värdefulla fornlämningar i form av ett omfattande grav- och
boplatsområde från järnåldern vilket höjer områdets upplevelsevärden. De
höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas. Området har mycket goda möjligheter att på sikt utveckla ännu högre naturvärden.
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
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
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1. avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd,
2. uppföra mast, 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. dra fram ledning eller rör,
6. 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,
7. införa för området främmande djur- eller växtart,
8. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för uttransport av fälld älg och björn samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
9. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen,
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. skötselåtgärderna naturvårdsbränning, markbränning, mekanisk störning
av markskiktet, skada och/eller döda träd samt framröjning av fornlämning,
4. utmärkning och underhåll av led,
5. undersökning och dokumentation av områdets mark, växt- och djurarter.
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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. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg
eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand eller jord,
2. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
3. skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller
medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller
gryt,
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande
träd och buskar,
5. utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar och svampar med
undantag för matsvampplockning,
6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning under längre period än 2 dagar, med undantag för utmarkering av
befintlig skoterled.
Undantag från föreskrifterna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut och som beskrivs i bifogad skötselplan,
b) anläggning, drift, underhåll och tillsyn av järnväg med tillhörande anläggningar, arbetsvägar och ersättningsvägar, inom området markerat på
karta i bilaga 3,
c) uttag av dricksvatten och de anläggningar som krävs för detta,
d) renskötsel inklusive exempelvis snöskoterkörning i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och terrängkörningsförordningen (1978:594),
e) normalt underhåll av befintliga vägar,
f) ägaren till fastigheten Bureå 8:25 att nyttja befintlig husbehovstäkt; nyttjande får ske inom täktens befintliga utbredning och ska ske enligt länsstyrelsens riktlinjer enligt bilaga 2.
Beskrivning av reservatet
Hedkammen ligger cirka 2 km sydväst om Bureå och utgörs av ett stort
sammanhängande naturskogsområde med talldominerade sandbarrskogar.
Området har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade
skogstillståndet, med god förekomst av strukturer som trädkontinuitet,
gamla träd, skiktning samt stamdiameterspridning. Reservatet hyser flera
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sällsynta och rödlistade arter inklusive en intressant marksvampsflora som
är beroende av gamla sandtallskogar med god trädkontinuitet.
Tillgängligheten till naturreservatet är god med vägar.
Länsstyrelsens motivering och bedömning
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 ingen storskalig exploatering med rationella metoder ägt
rum. För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från
skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.
Områden med gamla sandtallskogar blir allt mer sällsynta i länet och att
skydda dessa kvarvarande fragment är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden. Genom beslutet säkerställs de höga naturvärdena. Området utgörs av den prioriterade skogstypen Sandbarrskog och därmed bidrar
ett skydd av området till att skapa förutsättningar att långsiktigt bevara och
utveckla de värden kopplade till denna skogstyp. Vidare bidrar skyddet till
att de arter som ingår i Åtgärdsprogrammet för hotade fjälltaggsvampar kan
få gynnsam bevarandestatus på nationell nivå.
Området hyser också värdefulla fornlämningar vilket förhöjer områdets upplevelsevärden. Fornlämningarna som finns i landskapet utgör viktiga och
värdefulla spår som kan ge oss information om samhällets utveckling och
människans livsvillkor på en havsanknuten boplats under järnåldern.
I området finns dessutom geologiskt intressanta formationer. Åsen Hedkammen, som löper genom området i västöstlig riktning, har högt naturvärde, klass 2, i den regionala naturgrusinventeringen inom Skellefteå grusförsörjningsområde. Att åsavsnittet bara i begränsad omfattning är påverkat
av täktverksamhet ökar bevarandevärdet.
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. Hedkammen, i form av ett stort sammanhängande naturskogsområde, är därför mycket högt prioriterat för skydd enligt både den
nationella och regionala strategin för skydd av skog.
Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som Hedkammen som är stora och sammansatta med värdefulla naturmiljöer. Vidare
lämpar sig naturreservat för områden med ett sådant skötselbehov att en
skötselplan krävs, samt för områden där det krävs starka restriktioner under
lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen har
bedömt att området därför, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd av
värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1
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kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Naturreservatet berör ett område som är av riksintresse för järnväg enligt 3
kap. 8 § miljöbalken. Området gäller den fastslagna korridoren för
Norrbotniabanan. Länsstyrelsen bedömer att Norrbotniabanan är ett mycket
angeläget samhällsprojekt som inte ska hindras av reservatet Hedkammen.
Länsstyrelsen har av den anledningen anpassat föreskrifterna genom ett
generellt undantag för byggande, drift, underhåll och tillsyn av järnvägen
samt nödvändiga ytor för anläggningsarbetet, arbetsvägar, ersättningsvägar
osv. som kan bli aktuella vid anläggande och drift av järnvägen.
Naturreservatet ligger inom Skellefteåsen som är ett grundvattenmagasin
med god vattenkvalité och med goda uttagsmöjligheter av dricksvatten.
Grundvattenmagasinet ligger i närheten av Bureå samhälle och kan på sikt
vara viktigt för dricksvattenförsörjningen i området. Länsstyrelsen bedömer
att ett naturreservat ger ett ökat skydd för grundvattenförekomsterna. Länsstyrelsen bedömer också att reservatet inte ska utgöra ett hinder mot ett uttag
av dricksvatten.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. 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 och miljömål
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. Naturreservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av
värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Hedkammen naturreservat
bidrar till att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 59 hektar produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att
stärka miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att de sällsynta och rödlistade arter som finns i området, inklusive arter som ingår i Åtgärdsprogrammet för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar, ges ett långsiktigt skydd.
Reservatet bidrar även till att stärka det nationella friluftsmålet Tillgänglig
natur för friluftsliv genom att bevara upplevelsevärdena i ett storslaget naturområde som dels ligger tätortsnära men som också hyser värdefulla fornlämningar vilket förhöjer områdets upplevelsevärden.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5§§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning.
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Ärendets beredning
Hedkammens höga naturvärden blev först kända 2006 i samband med
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering samt genom ett tips från privatperson som vistats i området. Därefter har Länsstyrelsen besökt området och
inventerat det vid ett antal tillfällen.
Arbetet med att skydda området inleddes 2010 genom att Naturvårdsverket
tillstyrkte att Länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörda markägare i syfte att bilda naturreservat av området. Efter förhandlingar mellan
markägarna och staten har en överenskommelse om intrångsersättning träffats på 11 av 15 fastigheter. På en fastighet har staten förvärvat marken. På
kvarvarande tre fastigheter, som utgörs av vägsamfälligheter, föreligger ingen rätt till intrångsersättning då ingen inskränkning i pågående markanvändning skett.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter.
SGU har yttrat sig om att den del av Skellefteåsen som ligger inom reservatet utgör ett grundvattenmagasin med goda uttagsmöjligheter och god vattenkvalité. De anser att en reservatsbildning inte ska utgöra ett hinder mot
eventuellt uttag av grundvatten. Länsstyrelsen har tagit hänsyn till SGU:s
yttrande och lagt till ett undantag för ett uttag av dricksvatten.
Hedkammen berör den fastslagna korridoren för Norrbotniabanan som är ett
riksintresse för järnväg. Därmed har länsstyrelsen lagt till ett undantag för
anläggande av järnväg inom den del som berörs av korridoren och riksintresset. Att detta inte framgick tydligt i den första remissen gjorde att förslaget återigen skickades ut på remiss till sakägare och myndigheter som berörs
av ändringarna.
Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt reservatsförslaget eller avstått från att yttra sig.
Upplysningar
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att
färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller
omedelbart även om de överklagas.
Före anordnandet av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c §
förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.
I naturreservatet finns det fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (SFS 1088:950). Enligt 2 kap. 6§ KML är det förbjudet att
utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, planering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.
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Villkor för husbehovstäkt inom fastigheten Bureå 8:25 i
Hedkammens naturreservat
Följande villkor gäller för nyttjande av husbehovstäkt:
1. Möjligheten att nyttja av befintlig husbehovstäkt gäller nuvarande ägare
(Thomas Holmström och Viktoria Holmström) till fastighet Bureå 8:25.
2. Nyttjande får endast ske inom täktens befintliga utbredning (se bilaga 1).
Gränsen för utbredning är nuvarande släntkrön och i djupled nuvarande
lägsta nivå på täktbotten.
3. Uttaget material får inte användas för annat ändamål än husbehov.
5. Brytningsområdets slänter ska vara stabila och avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande täktområde
och terräng och utan påtagliga stup.
6. Fordon, utrustning eller annat material som inte har sitt ursprung i täkten
får ej finnas inom täktområdet när det inte nyttjas.
7. Eventuella problem på platsen, såsom spill/läckage av olja, kraftig damning etc. ska alltid dokumenteras och åtgärdas.
Upplysningar
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller för
den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller åtgärder, som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 kap eller 11-14 kap miljöbalken.
I förarbetena till den tidigare gällande 18 § naturvårdslagen (1964:822) redogör departementschefen för av vad husbehovstäkt innebär:
”Härmed åsyftar jag den förbrukning som krävs för skötseln av en jordbruks- eller skogsfastighet men däremot inte exempelvis ett cementgjuteris
grusuttag från egen fastighet. Vid grustäkt för byggande eller underhåll av
en samfälld väg torde uttag av sådan grusmängd, som svarar mot fastighetens delaktighet i vägen, få anses tillgodose fastighetens husbehov. Är uttaget större, så att likvid utgår från de övriga fastigheterna, föreligger däremot
tillståndstvång.” (prop. 1964:148 s. 75). Uttalandet är relevant för tolkningen av begreppet husbehovstäkt även enligt nu gällande lydelse i miljöbalken.
Om en egendom består av flera registerfastigheter och utgör en brukningsenhet faller ett grusuttag under husbehovstäkt. Material får i detta fall tas på
en av fastigheterna och användas på en annan.
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som främst består av
äldre talldominerade sandbarrskogar med lång trädkontinuitet, områdets
orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald, liksom områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap ska vårdas och bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk
mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås genom att skapa och vidmakthålla de störningsregimer
som präglar sandtallskogar med tonvikt på att bevara och skapa förutsättningar för etablering av de arter som trivs i dessa livsmiljöer. Naturliga processer såsom stormfällning, brand samt svampars och insekters nedbrytning
av ved med mera tillåts fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Gräns
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog

Hedkammen
2402304
2044768
Skellefteå
Västerbotten
Hedkammen ligger 2 km sydväst om Bureå,
Ekokarta 22L 5b,
mittkoordinat: 794572, 7178799 (SWEREF99TM)
29a, kustslätter och dalar med finsediment kring
norra Bottenviken
Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet
Enskilda, Luleå stift
BUREÅ S:1, S:21, S:23, 2:104, 5:10, 5:108, 5:109,
6:51, 6:86, 7:47, 7:48, 8:24, 8:25, 8:26, 24:1
Länsstyrelsen
61,6 hektar
58,7 hektar

2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Västlig taiga
Osäker taiga/icke-natura skog
Öppen icke-naturatyp
Icke-naturaskog
1

Natura2000-kod
9010
9810
6960
9900

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

Areal (ha)
38,6
6,4
0,7
15,9
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2.3 Beskrivning av reservatet
Området ligger cirka 2 km sydväst om Bureå och utgörs av talldominerade
sandbarrskogar på omkring 30-40 m ö.h. Berggrunden inom reservatet består i norra delen av ljus, omvandlad granit och granodiorit samt i södra delen av metagråvacka. Den aktuella typen av granit och granodiorit finns
inom ett större område söder om Skellefteå. Metagråvacka är karakteristisk
för länets kustområde. Eftersom markytan inom reservatet är täckt av
isälvsmaterial och svallsediment, torde berggrundens sammansättning har
liten betydelse för vegetationen inom reservatet.
Området ligger under högsta kustlinjen, HK. Det innebär att hela området
varit utsatt för svallningsprocesser. Den centrala delen av reservatet utgörs
av åsen Hedkammen, som är en del av Skellefteåsen och som har övervägande grov materialsammansättning. Åsen har delvis en distinkt, tydlig
ryggform, trots kraftig svallpåverkan från sydost och nordost. Olika strandformer som strandvallar och terrasser är vanliga på och i anslutning till åsen.
Jordarten inuti åsen utgörs av isälvssediment men dess yta har präglats så
kraftigt av svallningsprocesser att strandvallar idag ses från åsens topp ner
till landskapts lägre delar. Området på ömse sidor om åsen består av svallsediment, huvudsakligen i form av sand och finsand.

Hedkammens naturreservat är rödmarkerat på kartan.

Reservatet utgörs av ett flackt hedlandskap som delas i två av ett svagt sluttande åskrön som löper genom området i öst-västlig riktning. Skogarna i
området består uteslutande av tallskog på skarp rished. Området är mycket
torrt och väldränerat. Markvegetationen består i huvudsak av hårt nedbetade
renlavstäcken samt ett sporadiskt och osammanhängande fältskikt av lingon,
kråkbär och ljung.
Skogen består av främst av sandtallskogar där de finaste delarna utgörs av
de östliga naturskogsartade sandtallskogarna samt det steniga åskrönet med
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tallnaturskog. Mellan de finare bestånden finns områden med mer
påverkade, äldre tallskogar som trots påverkan har trädkontinuitet och
därmed ett högt värde för marksvampsfloran.
Skogen uppe på åsen består av en mestadels mycket klen och senvuxen tallskog på mager och stenig mark. Många tallar är inte grövre än ca 10-12 cm i
brösthöjd och ändå uppemot 150-200 år gamla. I andra delar är skogen på
åsen gles och består av lågvuxna gammeltallar med god diameterspridning.
Den västra delen av åsen har mindre skiktning och består mestadels av
yngre träd. Allra längst i väster är skogen nyligen genomgallrad.
Norr om åsen finns områden med äldre, delvis skiktade sandtallskogar.
Dessa skogar är omkring 150 år gamla. I områdets östra del växer en sandtallskog på 150-200 år med gott om överståndare på åtminstone 250 år,
varav några har igenvallade brandljud. Skiktningen är god och bitvis förekommer det klen, nydöd tallved. Längst mot öster minskar skiktningen men
här ökar i stället trädens diameter avsevärt.

Gravröse från järnåldern i Hedkammens naturreservat. Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen.

I området finns flertalet förhistoriska lämningar. Dessa fornlämningar består
av rösen och stensättningar, gravar från järnåldern samt olika typer av
boplatslämningar, exempelvis så kallade kokgropar. Dessa fornlämningar är
sammankopplade med ett närliggande fornlämningsområde som efter arkeologiska utgrävningar har visat spår av järnhantering. På grusåsen som löper
genom naturreservatet finns både gravlämningar och boplatsspår. Det svallade sand och grusmaterialet i åsen erbjöd väldränerade och lättgrävda marker för de förhistoriska människorna som vistades här.
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal tall och
sandtallskogar med god trädkontinuitet. Följande arter har påträffats (hotka-
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tegori enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära
hotad och VU = sårbar): goliatmusseron (VU), liten spiklav, rotfingersvamp
(VU), skarp dropptaggsvamp, skrovlig taggsvamp (NT), tallgråticka (VU),
talltaggsvamp (NT), talltuvskivling, tjäder.

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet utgörs av ett skötselområde med utgångspunkt från den huvudsakliga naturtypen i området (bilaga 1). För skötselområdet redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets bevarandetillstånd anses
gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda.
3.1 Skötselområde 1, sandtallskog med naturvårdsbränning eller bränningslikande åtgärder
Området består av sandtallskog på torr mark längst åsar med isälvssediment
och på sandhed. Skogen utgörs framför allt av tall i åldern 130-200 år. På
åskrönen är skogen ofta klen på mycket torr, stenig mark. Mängden död ved
varierar över området från mycket sparsam till måttlig. Bottenskiktet består
främst av hårt betad renlav samt ett sporadiskt och osammanhängande fältskikt av lingon, kråkbär och ljung. I området finns spår av tidigare skogsbränder, främst i form av igenvallade brandljud.
Bevarandemål
Skogens struktur och sammansättning är påverkad av äldre tiders bränder
eller av åtgärder som ersätter brand men skapar liknande strukturer och substrat. Normalt ska branden ha en roll i områdets utveckling. Vissa träd bär
spår av brand i form av brandljud. I långa perioder efter brand är skogen
ofta öppen och luckig med stort ljusnedsläpp och tunt marktäcke. Vegetationen på den torra marken består ofta av ljung och olika renlavar. Normalt
hyser detta lågproduktiva bestånd måttliga mängder död ved. Typiska arter
som är beroende av eller gynnas av brand etablerar sig efter att området
brunnit. Möjligheten för fortlevnad av de arter som missgynnas av den
igenväxning av träd och markvegetation som sker vid långa perioder av utebliven brand ökar efter en genomförd bränning, i synnerhet marksvampar.
Skötselåtgärder
Bränning
Fram till en bränning eller bränningsefterliknande åtgärder ska området
formas av naturliga processer. Det innefattar även att spontana bränder kan
tillåtas. Skötseln ska vara naturvårdsbränning för hela arealen skog där det
är tekniskt möjligt. Skötselområdet kan delas upp och brännas i mindre delar om det bedöms lämpligt. Exakt avgränsning för de enskilda naturvårdsbränningarna tas fram i samband med den brandplan som görs inför varje
enskild bränning. Bränningarna 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 naturreser-
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vat. Bränningen ska även utformas så att den inte skadar fornlämningarna i
området.
Om bränning inte är möjligt
Det ska finnas möjlighet att vidta åtgärder som ersätter en naturvårdsbränning om det inte går att bränna. Exempel på sådana åtgärder är utglesning/frihuggning av unga träd för att skapa öppna och solbelysta ytor och
motverka igenväxning och beskuggning från träd. Dessutom kan ett försiktigt skapande av döda, döende och försvagade tallar vara aktuellt. Allt virke
lämnas i skogen. Ett annat exempel är fläckvis markbränning eller mekanisk
störning av markskiktet för att motverka igenväxning och skapa ytor med
sandblottor. Detta för att gynna marksvampar som annars missgynnas av ett
igenväxande markskikt. Åtgärderna utförs först efter noggrann analys av
behovet, var, vad och hur.
Eftersom reservatet ligger i anslutning till ett friluftsområde kan information
om eventuella naturvårdande åtgärder med fördel sättas upp vid reservatets
entré (se bilaga 1).

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
Flera större och mindre bilvägar korsar reservatet eller löper utmed reservatets gräns. Även flera mindre stigar och en skoterled går över sandhedarna
och på åsen. Detta gör att tillgängligheten till reservatet är god, både sommar och vintertid. I området finns ett stort antal fornlämningar vilka förhöjer
områdets upplevelsevärden. Området används frekvent som friliftslivsområde till exempelvis promenader, svampplockning, hundrastning och ridturer.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde samt att de
förhistoriska lämningarna i området ska kunna nyttjas för fritidsändamål på
ett sätt som långsiktigt bibehåller de kulturhistoriska värdena. Den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms ligga på dagens nivå även efter
bildningen av naturreservatet. 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 om naturreservatet. Information om reservatet ska också i lämplig omfattning finnas
på internet, via appar eller via andra tekniska lösningar.
Åtgärder för friluftslivet
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på
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lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska på skylten
finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten.
Den befintliga informationsskylten om fornlämningarna i anslutning till
gravfälten ska underhållas och de fornlämningar som finns i området ska vid
behov röjas fram. Möjligheter ska också finnas att markera ut en stig genom
reservatet. Information om Hedkammens naturreservat på länsstyrelsens
webb och via andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i
länet.

5. Övriga anläggningar
I området finns en husbehovstäkt, se bilaga 2 till beslutet, som ska nyttjas
enligt de riktlinjer som anges i nämnda bilaga. Om det bedöms nödvändigt
ska gränsen för täkten markeras ut.

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
Montering av informationsskylt
om naturreservatet
Naturvårdsbränning
Bränningsefterliknande åtgärder
(ex. avdödning av barrträd, luckhuggning och markbränning)
Underhåll av informationsskylt
om fornlämningar samt framröjning av fornlämningar
Utmarkering av stig
1

Var
Se bilaga 1

Prioritet1
1

Skötselområde 1
Vid behov i skötselområde 1

2
2

Vid behov i skötselområde 1

3

Vid behov i skötselområde 1

3

Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta.
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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 skyltar inom reservatet. 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. Vid behov
kan en uppföljning riktad specifikt mot marksvampar genomföras.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets
skötselområde (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinventering av skyddad natur.

Bilagor
1. Karta över skötselområdet med förslag på läge för informationsskylt

