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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ekosystem med urskogsartad skog. Sådana 
skogar var för bara något århundrade sedan vanliga. Ett nästan landskapstäckande skogsbruk 
har medfört att de urskogsartade skogar som numera finns kvar är unika. 
Det principiella målet för reservat av den här typen är att bevara urskogens ekosystem i orört 
och ostört tillstånd och låta de naturliga processerna löpa fritt. I ekosystemet ingår såväl mark 
och vatten som växter och djur. Med naturliga processer avses både långsamma förändringar 
som sker i vegetationen och mer eller mindre regelbundet omdanande processer som tex. 
stormfällning och utslagning av vegetation genom extrema klimatförhållanden. Den 
urskogsartade miljön och de naturliga processerna är av särskilt stor betydelse för 
fortlevnaden av urskogsberoende eller urskogsgynnade arter bland svampar mossor, lavar, 
insekter, fåglar och däggdjur. 
Syftet med reservatet är även att inom ramen för detta mål ge möjlighet till naturupplevelser 
och forskning i orörd natur. 
 
Holmträskberget DR ingår sedan år 2002 dessutom i Natura 2000, den Europeiska Unionens 
nätverk av skyddade områden. Områdets nummer är SE0810470. Utifrån EU’s art- och 
habitatdirektiv skall en viss naturtyp värnas inom området. De åtgärder som beskrivs i 
skötselplanen omfattar även bevarandet av de naturvärden som finns utpekade för Natura 
2000. Det finns också en av länsstyrelsen särskilt upprättad bevarandeplan för Natura 2000-
området som beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål. 
 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Holmträskberget DR 
Skydd Naturreservat samt Natura 2000  
Kommun Storuman 
Läge 10 km OSO om Stensele, kartblad 23 H 2-3 e-

f,  naturgeografisk region 33 h, koordinat 
7213672 -1573030 

Ägarkategori Staten genom Sveaskog 
Fastigheter Jovan 4:1 
Totalareal 6,75 ha    
Skyddad areal produktiv skog 6,75 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen  
 
 
Naturtyper enligt KNAS1, Karta, se bilaga 1. 
 
Tallskog   0,6 ha                
Granskog  0,06 ha 
Barrblandskog 6,1 ha 
1 Kontinuerlig Naturtypsindelning ,Naturvårdsverkets rapport 5391. 
 
 



 

 
Anmälda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet2
 
Västlig taiga 6 ha 
2Rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
 
 
Landskap/läge 
Holmträskberget ligger ca 10 kilometer ostsydost om Stensele.  
  
Geologi 
Området ligger på nordvästsluttningen av Barsele-Storberget. Bergarten i området består av 
gråvacka, skiffer och kvartsit.  
 
Naturmiljö 
Terrängen i området är småkuperad med ömsom moränkullar och sänkor. På kullarna 
dominerar grov och högrest tall, flera av tallarna har övervallade brandljud. Sälgar med 
lunglav (Lobaria pulmonaria) finns också spridda i beståndet. Spår av tidigare avverkning ses 
i form av grova yxavverkade stubbar. Ännu håller stortallarna granen stången men återväxten 
av tall är mycket sporadisk och inväxningen av gran är i vissa fall långt framskriden med 
topparna ända upp i kronskiktet. 
 
De grandominerade sänkorna bildar bördiga örtrika stråk med bland annat nordisk stormhatt 
(Aconitum septentrionale). I norra delen löper flera av dessa stråk ner mot ett antal tidvis 
vattenfyllda sänkor. Sänkorna kantas av främst asp och björk. När det gäller sänkorna, flera 
med mycket grov gran, har de sannolikt varit förskonade från den sista branden. Här är 
tillgången på lågor god trots ett relativt stort antal granstubbar. Flera vedlevande svampar som 
indikerar lång skoglig kontinuitet växer här, bland annat lappticka (Amylocystis lapponica) 
och rosenticka (Fomitopsis rosea. 
 
Kulturhistoria 
Området avsattes av domänverket som domänreservat 1944. År 1995 slöt Naturvårdsverket 
och Assi Domän ett avtal om naturreservatsbildning av ett antal särskilt värdefulla 
domänreservat i hela landet. Holmträskberget är ett av dessa områden.  
 
Friluftsliv 
Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet, t.ex. bär- och 
svampplockning samt jakt och fiske. Betydelsen för rörligt friluftsliv förväntas även i 
framtiden vara begränsat. Några särskilt iordningsställda friluftsanordningar finns inte.  
 
 



 
Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Holmträskberget DR (reservatsgräns = svart linje). 
 
 
3. Indelning i skötselområden  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. För karta, se bilaga 2. 
 
3.1 Skogar med fri utveckling 
Motivet till skyddandet av Holmträskberget är att skydda ståtlig och till viss del brandpräglad 
skog som trots sin ringa storlek är en värdefull rest i ett övrigt kraftigt påverkat 
skogslandskap. Trots att reservatet är präglat av gångna tiders skogsbränder har värdena 
knutna till de fuktiga sänkorna med grova granlågor för detta reservat bedömts överväga och 
reservatet finns inte upptaget i strategin för naturvårdsbränning inom naturreservat för dem 
som är prioriterade att bränna.  
 
Bevarandemål 
Nedan preciseras som en minsta nivå bevarandemål för strukturer och funktioner, typiska 
arter samt arter angivna i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 
För västlig taiga: 

• Arealen västlig taiga ska vara 6 hektar. 
• Volymen död ved ska uppgå till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande och 

döda träd. 
• Arealen ska till 90% ha en ostörd hydrologi. Det ska inte finnas diken med 

avvattnande effekt. 
• Vedsvamparna Lappticka (Amylocystis lapponica) och Rosenticka (Fomitopsis rosea) 

ska förekomma i området. 

 



 

 
 

Skötselåtgärder 
Inga 
 
 
3.4 Friluftsliv och anläggningar 
Inom reservatet är inga anordningar aktuella för att öka tillgängligheten utan området får 
nyttjas utifrån sina naturgivna förutsättningar. Ingen särskild plats att parkera finns 
iordningställd. 
  
Mål 
 

• Informationstavla i A3 format skall finnas där man naturligen når reservatet. Den skall 
vara utformad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ”Att skylta skyddad natur”. 

• Grundläggande information om reservatet skall finnas på länsstyrelsens externa 
hemsida, www.ac.lst.se 

 
Skötselåtgärder 
 

• Byta ut skylten vid behov. 
 
 
4. Övriga anläggningar 
 
Inga övriga anläggningar finns. 
 
 
5. Nyttjanderätter 
 
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i enlighet med 
gällande reservatsföreskrifter. 
 
6. 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. 
 
 
7. Sammanställning av åtgärder och kostnader 
 
Skötselåtgärd Var Tidpunkt Prioritet  
Byta ut skylten Se bilaga2 Vid behov 1 
¹ Siffran anger prioritetsordning i de fall genomförandet av skötselåtgärderna begränsas  
av tillgängliga resurser, 1 är högsta prioritet och 3 är lägsta. 
 
 
8. Tillsyn och uppföljning 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla 
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och 
åtgärdas.  

http://www.ac.lst.se/


 

 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
8.1 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. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. 
 
8.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt nationellt fastställda metoder för uppföljning av 
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och 
indelningen i naturtyper. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i 
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats. 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
                                                                                          Eva-Britt Olofsson 
 
 
 
Kartbilagor: 
Bilaga 1. Naturtypsindelning 
Bilaga 2. Skötselområden och friluftslivsanläggningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 



 
                                                                                                                                         Bilaga 1 
Karta över naturtyper i Holmträskberget DR naturreservat 

 
Bilaga 2. Karta över naturtypsfördelningen enligt KNAS1 för Holmträskberget DR naturreservat. 
                 1Kontinuerlig Naturtypsindelning ,Naturvårdsverkets rapport 5391. 

 
                                                                                                                                         
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10520/96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                       Bilaga 2 
Karta över skötselområden och friluftslivsanläggningar i Holmträskberget DR 
naturreservat 

Bilaga 1. Karta över skötselområden och friluftsanläggningar i Holmträskberget DR 
naturreservat. 
 
 
 

1. Skog med fri utveckling. 
 

 Informationstavla 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10520/96 
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