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Beslut om bildande av Hembergets naturreservat i 
Storumans kommun 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808) det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som natur-
reservat.  

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrel-
sen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

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

Administrativa uppgifter 

Namn Hemberget 
Dossienummer 2402329 
NVR-id 2045162 
Kommun Storuman 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Hemberget ligger ca 3,5 mil sydost om Storuman, 

ekokarta 22H 8g-h och 22H 9h, 
mittkoordinat: 623844, 7192804 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 33h, förfjällsregion med huvudsakligen nordligt 
boreal vegetation 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägarkategori Staten 
Fastighet Björnabäck 1:4, S:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  907,3 hektar 
Landareal 905,6 hektar 
Areal produktiv skog 675,1 hektar 
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Syftet med naturreservatet  
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av boreala granurskogar, urskogsartade talldominerade skogar och 
andra ingående naturmiljöer samt områdets helhetsvärden i form av ett stort 
sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär. Syftet är också att 
vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom 
ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose beho-
vet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska i huvudsak uppnås genom att skogsmark och övriga naturmiljöer 
utvecklas fritt genom intern dynamik. Contortatall som påträffas inom re-
servatet ska avvecklas. 

Skälen för beslutet  
Hemberget är ett område med mycket höga naturvärden kopplade till områ-
dets fullskiktade granurskogar och urskogsartade talldominerade skogar. 
Reservatet är stort, obrutet och varierat med gott om ur- och naturskogs-
strukturer som gamla granar och tallar, rikliga mängder död ved och inslag 
av äldre lövträd. 

I området finns viktiga livsmiljöer för många hotade arter som är beroende 
av naturskogsmiljöer och därför har mycket små möjligheter att fortleva i ett 
brukat skogslandskap.  

I området finns också våtmarker som håller höga naturvärden och som är i 
stort sett hydrologiskt intakta. Våtmarkerna har klassats med högt natur-
värde (klass 2) i våtmarksinventeringen som ett skyddsvärt våtmarkskom-
plex i Västerbotten. I området finns även ett par vattendrag och tjärnar som 
är hydrologiskt intakta. 

Genom beslutet undanröjs exploateringshot och förutsättningarna för ett 
bevarande av Hembergets naturmiljöer, med därtill hörande strukturer, pro-
cesser och arter, förbättras. Genom beslutet bevaras också områdets land-
skapsformer och möjligheten att uppleva ett i huvudsak opåverkat natur-
landskap. 

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller 

vindkraftverk, 
 

2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 
funktion eller användningssätt,  
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3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,  
 
4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 

dräneringsförhållanden som till exempel grävning, plöjning, sprängning, 
borrning, schaktning, dikning, rensning eller utfyllning,  
 

5. tippa, dumpa eller anordna upplag, 
 
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som 

till exempel dämning eller reglering, 
 
7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta 

bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande, 
 

8. inplantera för området främmande arter, 
 
9. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt 

högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, 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. skötselåtgärden sanering av främmande trädslag, 
 
4. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 

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. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 
buskar, såväl stående som liggande, 
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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,

5. 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 anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljö-
balken i detta beslut och som beskrivs i bifogad skötselplan,
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
c) drift, underhåll, breddning och reinvestering av befintlig kraftledning och
kraftledningsgata samt de nödvändiga transporter och avverkningar som
krävs för arbetet.

Ärendets beredning 
Hembergets höga naturvärden blev först kända i samband med att det utpe-
kades som ett s.k. MODO-reservat av MODO, numera Holmen skog. Om-
råden ingick även i den s.k. storområdesanalysen i syfte att hitta stora 
oskyddade områden med äldre skog som genomfördes av Länsstyrelsen 
2002. År 2003 inventerades området ytterligare av Länsstyrelsens i samband 
med regeringsuppdraget Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar 
(SNUS). Därefter har Länsstyrelsen besökt området ytterligare och invente-
rat det. 

Områdets har förvärvats inom ramen för det så kallade ESAB-paketet. 
ESAB står för Ersättningsmark i Sverige AB. Till det bolaget överfördes 
cirka 100 000 hektar skogsmark från Sveaskog. Syftet med överföringen var 
att skogsmarken skulle användas av Naturvårdsverket som bytesmark till 
skogsbolagen för planerade naturreservat.    

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er.  

Energimyndigheten anser att de ytor av reservatet som överlappar med riks-
intresse för vindbruk bör utgå för att skydda det utpekade området för riks-
intresse vindbruk. Länsstyrelsen har, enligt detta beslut, gjort en avvägning 
mellan intresset för naturvård och riksintresset för vindbruk och funnit att 
naturvårdsintresset ska ges företräde, då detta utgör den ur allmän synpunkt 
bästa hushållningen av mark- och vattenresurserna i detta område. 

Svenska kraftnät anser att den kraftledningsgata som löper genom området 
bör undantas från reservatet med hänvisning till att behovet av att under-
hålla, reparera och utöva tillsyn över ledningen. Svenska Kraftnät vill även 
ha möjlighet till reinvestering i anläggningen. Länsstyrelsen anser att kraft-
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ledningen ska ingå i reservatet men har justerat föreskrifterna så att de med-
ger underhåll, reparation, transporter, reinvestering osv.  

Hemberget Energi har yttrat sig om detaljformuleringar i beslutet rörande 
beskrivningar av syfte, motiv och naturvärden samt yttrat sig beträffande 
nybyggnation av kraftledning i området. 

Storumans kommun påpekar också det närliggande områdets betydelse för 
vindkraft samt eventuellt behov av ny kraftledning men tillstyrker reservats-
förslaget då det inte strider mot kommunens markanvändningsplaner.  

Länsstyrelsen anser att beskrivningarna av områdets syfte, motiv och natur-
värden ger en bra bild av områdets kvalitéer och ska inte ändras. Länsstyrel-
sen anser att eventuell nybyggnation av kraftledning genom reservatet bör 
prövas i särskild ordning. 

Resterande remissinstanser har antingen tillstyrkt reservatsförslaget eller 
avstått från att yttra sig.  

Beskrivning av reservatet 
Hembergets naturreservat ligger ca 3,5 mil sydost om Storuman i kommu-
nens sydostligaste del. Området är ett stort sammanhängande naturlandskap 
med gamla granurskogar, grannaturskogar och urskogsartade talldominerade 
skogar. Området har mycket höga naturvärden knutna till det urskogsartade 
skogstillståndet, med flerskiktade och fullskiktade skogar, full ålderssprid-
ning i trädskiktet samt rikliga till mycket rikliga mängder död ved i alla 
nedbrytningsstadier och dimensioner. I området finns även större arealer 
hydrologiskt intakta våtmarker som håller höga naturvärden. Reservatet 
hyser ett stort antal sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla 
ur- och naturskogar. Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare att 
det ligger i anslutning till en väg.  

Länsstyrelsens motivering 
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att natur-
liga processer fått verka ostört under lång tid. För att områdets naturvärden 
ska bestå behöver det därför undantas från skogsproduktion och annan ex-
ploatering 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. Naturreservat är en av de skyddsfor-
mer som utgör basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden och 
biologisk mångfald. 

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av skog.  
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Området ligger i en skogsbiologisk värdetrakt och därmed är förutsättning-
arna goda att långsiktigt bevara och utveckla de utpekade värdena. Tack 
vare placeringen i en värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön infra-
struktur och ökad biologisk mångfald på landskapsnivå.  

Större urskogsartade skogar (över 500 ha) är en prioriterad skogstyp för 
skydd. Prioriterade skogstyper är de skogstyper som Sverige har ett 
internationellt ansvar att bevara samt de skogstyper som bedöms vara 
underrepresenterade i formellt skyddade områden. 

Det bitvis rika lövinslaget med björk, asp och sälg är särskilt värdefullt ef-
tersom reservatet ligger i en trakt särskilt prioriterad för lövnaturvärden.  

Förenlighet med miljömål och friluftsmål 
Bildandet av Hembergets naturreservat stärker möjligheterna att nå miljö-
kvalitetsmålet Levande skogar genom att ca 675 hektar produktiv skogs-
mark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar också till möjligheterna att 
nå miljömålet Myllrande våtmarker genom att ca 168 hektar våtmark med 
höga naturvärden ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till 
att stärka möjligheterna 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 Tillgång 
till natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras.  

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra ar-
betsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av områ-
dets helhetsvärden.  

Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som är stora 
och sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer och där det krävs 
starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bibehållas och 
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Hemberget därför, i enlighet med 
miljöbalkens mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och beva-
rande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som 
naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Enligt kommunens översiktsplan har området bedömts lämpligt för vind-
bruk. Naturreservatet berör även ett område som är av riksintresse för ener-
giproduktion i form av vindbruk enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Det finns i 
nuläget inga kända planer på vindkraftsutbyggnad inom reservatsområdet. 
Däremot finns planer om att etablera en vinkraftspark just söder om reser-
vatsgränsen. 

En ansökan om att etablera en vindkraftspark har behandlats av Länsstyrel-
sen Västerbotten. Hembergets naturreservat ligger inte inom projektområdet 
i ansökan. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten har 
beslutat att avslå Hemberget Energi AB:s ansökan om tillstånd att uppföra 
en vindkraftspark i området. Beslutet hänvisar bland annat till att projektom-
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rådet för vindkraftsetableringen ligger inom en skoglig värdetrakt, där även 
Hemberget ligger, som är prioriterad enligt Länsstyrelsens meddelande Stra-
tegi för vindbruk och känsliga naturmiljöer i Västerbottens län (fastställdes 
av Länsstyrelsen 2011) och bedömer därför att en etablering av vindkraft 
inom denna värdetrakt inte är lämplig. Miljöprövningsdelegationens beslut 
har överklagats till mark- och miljödomstolen. 
Länsstyrelsen har gjort en avvägning mellan intresset för naturvård och riks-
intresset för vindbruk och funnit att naturvårdsintresset ska ges företräde, då 
detta utgör den ur allmän synpunkt bästa hushållningen av mark- och vatten-
resurserna i detta område enligt 3 kap. 1, 2 och 6 §§ miljöbalken. Det är i 
linje med den bedömning som Länsstyrelsen tidigare redovisat i sin strategi 
för vindbruk och känsliga naturmiljöer. Bedömningen bygger på att Hem-
berget ligger inom en särskilt prioriterad värdetrakt och därmed ett strate-
giskt mycket betydelsefullt område för bevarande av biologisk mångfald, 
grön infrastruktur, värdefulla naturmiljöer och vildmarksupplevelser. 

Naturreservatet berör också ett område som är av riksintresse för rennäring-
en enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att detta riksintresse 
är förenligt med ett skydd av området.  

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. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att ordningsföre-
skrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade kostnads-
mässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutred-
ning av regelgivning. 

Upplysningar  
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 beslutet överklagas. Länsstyrelsen vill erinra om att 
utöver reservatsföreskrifterna gäller även andra lagar, förordningar, och fö-
reskrifter för området.  

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. 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudet/föreskriftens syfte. 

Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot före-
skrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. 



Länsstyre I sen 
Västerbotten 

Beslut 
Datum 
2016-07-04 

Ärendebeteckning 

511-3283-2016

Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska lagens bestämmelser eller före
skrifter inte tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har medde
lats med stöd av 7 kap. miljöbalken. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3. 

Bilagor 

1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar

Julia Pettersson 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av boreala granurskogar, urskogsartade talldominerade skogar och 
andra ingående naturmiljöer samt områdets helhetsvärden i form av ett stort 
sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär. Syftet är också att 
vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Inom 
ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose beho-
vet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet ska i huvudsak uppnås genom att skogsmark och övriga naturmiljöer 
utvecklas fritt genom intern dynamik. Contortatall som påträffas inom re-
servatet ska avvecklas. 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Hemberget 
Dossiernummer 2402329 
NVR-id 2045162 
Kommun Storuman 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Hemberget ligger ca 3,5 mil sydost om Storuman, 

ekokarta 22H 8g-h och 22H 9h, 
mittkoordinat: 623844, 7192804 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 33h, förfjällsregion med huvudsakligen nordligt 
boreal vegetation 

Gräns Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet. 
Ägarkategori Staten 
Fastighet Björnabäck 1:4, S:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  907,3 hektar 
Landareal 905,6 hektar 
Areal produktiv skog 675,1 hektar 
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2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura2000-kod Areal (ha) 
Sjö 3100 0,4 
Myrsjöar 3160 0,7 
Obestämd fuktig-blöt hed/gräsmark/ 
myrmark nedanför trädgränsen 

4811 0,9 

Öppen icke-naturanaturtyp 6960 0,2 
Osäker våtmark 7000 0,2 
Öppna mossar och kärr 7140 175,3 
Västlig taiga 9010 708,8 
Skogbevuxen myr 91D0 13,8 
Icke-naturaskog 9900 7,0 
  Längd (m) 
Mindre vattendrag, < 3 m 126 8185,3 
Vattendrag, < 6 m 3200 485,1 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
 
2.3 Beskrivning av reservatet 
Hemberget ligger ca 3,5 mil sydost om Storuman i den sydostligaste delen 
Storumans kommun. Området utgörs av bergen Hemberget, Mellanliden 
och delar av Björnberget samt myrmarker däremellan. Området gränsar i 
väster mot ett mycket stort urskogsområde, Ekoparken Jovan. Höjden över 
havet är 470-640 meter. Berggrunden inom reservatet består uteslutande av 
granitoid och området ligger över högsta kustlinjen. Jordarterna består hu-
vudskaligen av normalblockig till blockrik morän, torv och områden med 
berg i dagen eller tunna jordtäcken. Ett mindre område i väster består av 
omväxlande morän och glaciala sediment. 
 

 
Hembergets naturreservat är rödmarkerat på kartan. 
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Björnbergets nord och östsluttningar samt Hembergets högre delar täcks av 
höglägesgranskog på bitvis blockrik mark. Denna granurskog har full ål-
dersspridning och skiktning med grova, relativt låga granar. Detta område är 
i princip helt fritt från avverkningsspår och 200-300åriga granar, ofta med 
toppbrott, förekommer rikligt. Här finns även rikligt till mycket rikligt med 
död ved i form av grova torrakor och lågor i alla nedbrytningsstadier. Löv-
träd förekommer allmänt, huvudsakligen i form av klena bukettbjörkar, men 
även en del sälg och asp finns. I de östra delarna finns en hel del gamla säl-
gar. 
 
På Björnbergets sydbranter och på dess topp växer urskogsartad, talldomi-
nerad skog med inslag av gran och björk. Beståndsåldern är ca 150-200 år 
med enstaka äldre tallar på 300-400 år. Död ved förekommer allmänt, ofta i 
form av gamla grova tallågor som bär spår av brand. Avverkningsspår sak-
nas i princip helt även i denna del. På toppen av Björnberget är skogen 
mycket gles, närmast ljunghedsbetonad med bara enstaka mycket små och 
senvuxna tallar och fjällbjörksliknade björkar.  
 

 
Gammal granurskog med död ved. Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen. 
 
Norr och söder om Hemberget finns två mindre bäckraviner med gammal 
grov granskog. Här finns gott om grova lågor och en del grov sälg. I den 
norra ravinen växer högörtsvegetation i ravinbottnen. Utmed myren i områ-
dets centrala del växer granskog som är något mer påverkad av skogsbruk. 
Här finns en del avverkningsspår och det är sparsamt med lågor och riktigt 
gamla träd. Vissa delar av skogen är av sumpskogstyp med grova, frod-
vuxna granar.  
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I områdets västra del finns en större myr, Salmyran, som utgörs av ett 
aapamyrskomplex och domineras huvudsakligen av öppna strängflarkkärr. 
Myren är i stort sett hydrologiskt intakt förutom de körskador som finns i 
anslutning till en kraftledning som korsar myren. I södra delen av området 
finns ett flertal smala stråk med öppna, ibland kraftigt sluttande fattigkärr. I 
områdets centrala del finns större sträng-flarkkärr, topogena kärr och mindre 
medelrika backkärr med källor. Både kring Hemberget och Björnberget 
finns även ett flertal små myrtjärnar. Hela myrkomplexet norr och söder om 
Hemberget samt väster om Mellanliden har bedömts till klass 2, höga natur-
värden, i länets våtmarksinventering. 
 
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal, full-
skiktad granurskog och urskogsartad tallskog med rikliga mängder död ved. 
Följande arter har påträffats i området (hotkategori enligt Artdatabankens 
Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad och VU = sårbar): bård-
lav, garnlav (NT), gytterlav, knottrig blåslav (NT), korallblylav, kornig 
nållav, liten sotlav (VU), luddlav, lunglav (NT), skinnlav, skrovellav (NT), 
stuplav, vitmosslav, vitskaftad svartspik (NT), blodticka, doftticka (VU), 
doftskinn (NT), gammelgranskål (NT), gränsticka (NT), harticka (NT), köt-
ticka (NT), lappticka (VU), ostticka (VU), rosenticka (NT), rynkskinn (VU), 
stor aspticka (NT), ullticka (NT), violmussling (NT), björnbrodd, knärot 
(NT), korallrot, kärrfibbla, nordisk stormhatt, spindelblomster, torta, dalripa, 
järpe, lavskrika, sidensvans, tjäder, tretåig hackspett (NT). 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-
pande naturtyperna i området (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas 
bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets bevarandetillstånd anses 
gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 
 
3.1 Skötselområde 1, urskogsartad gran- och tallskog med huvudsaklig-
en fri utveckling 
Skötselområdet består av gammal, urskogsartad höglägesgranskog och tall-
dominerad skog samt äldre grannaturskog. Skogarna är flerskiktade eller 
fullskiktade med tydlig ålderspridning i trädskiktet. Här finns rikligt med 
gamla granar kring 200-300 år samt gamla tallar, vissa uppemot 400 år. Lö-
vinslaget är bitvis rikligt och utgörs främst av björk men även sälg och asp. I 
området finns även mindre partier med gransumpskog. Tillgången på död 
ved är god och i stora delar av området finns mycket rikligt med död ved, 
både stående och liggande i olika stadier av nedbrytning. Skogarna bär över-
lag mycket få spår av tidigare skogsbruk. 
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturskogsstrukturer såsom döda och döende 
träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Naturliga processer så 
som trädens åldrande och döende, skogsbrand, stormfällningar, insekters 
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och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen ska 
tillåtas fortgå ostört. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa 
processer göra att skogsområdet under perioder kan komma att få en föränd-
rad karaktär. Skötselområdet innehåller mycket rikliga mängder död ved 
som erbjuder typiska vedlevande arter gynnsamma livsbetingelser. Skötsel-
området ska även vara fritt från främmande trädslag. 
 
Skötselåtgärder 
Skötselområdet ska huvudsakligen lämnas för fri utveckling men om upp-
följning visar att contortatall spridit sig in till området från omgivande 
contortatallplantage ska dessa avlägsnas antingen genom röjning eller ge-
nom avverkning. Åtgärden bör följas upp kontinuerligt för att kontrollera att 
inga träd missats och att det inte skett någon fröförökning. För närvarande 
gränsar Hemberget mot områden planterade med contortatall i nordöst. 
 
3.2 Skötselområde 2, våtmarker med fri utveckling 
Skötselområdet omfattar alla öppna och skogsklädda våtmarker i området.  
Våtmarkerna utgörs främst av ett aapamyrskomplex med sträng-flarkkärr 
och topogena kärr. I området finns även backkärr och källor. Både kring 
Hemberget och Björnberget finns ett flertal små myrtjärnar. Hela myrkom-
plexet norr och söder om Hemberget samt väster om Mellanliden har be-
dömts till klass 2, höga naturvärden, i länets våtmarksinventering. 
 
Bevarandemål  
Våtmarkerna i skötselområdet har ett gynnsamt bevarandetillstånd när vä-
sentliga delar är hydrologiskt intakta och präglas av naturliga hydrologiska 
processer så som nederbörd, grundvattenflöden, översvämningar etc. Dessa 
processer ska fortgå opåverkat av mänskliga ingrepp.  
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 
 
3.3 Skötselområde 3, sjöar och vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av ett flertal mindre bäckar i den centrala och södra 
delen av området samt ett par tjärnar. Sträckorna inom reservatet är hydro-
logiskt intakta och har ett naturligt flöde och lopp. Bäckarna rinner både 
över myr och i skog. Där bäckarna korsar skog finns bitvis sumpskogsom-
råden med högörtsvegetation i grunda bäckraviner. Tjärnarna är små och 
ligger främst i anslutning till myr. 
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör till denna naturtyp. Vattendragen och tjärnarna ska ha 
en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar påverkan från 
övergödande, försurande och grumlande ämnen. 
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 
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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 1, friluftsliv och anläggningar 
Tillgängligheten till reservatet är relativt god då en skogsbilväg går fram till 
reservatets sydöstra gräns. Det finns även möjligheter att parkera längs 
denna skogsbilväg. Från väster är det också möjligt att vandra in i området 
från Jovans Ekopark. Besöksfrekvensen bedöms inte öka nämnvärt i och 
med reservatsbildningen. 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar. Den förväntade tillströmningen till reserva-
tet bedöms bli låg och i nuläget saknas behov att anlägga en parkeringsplats. 
Totalt föreslås en skyltplats. Ytterligare en skyltplats, gemensamt med Jo-
vans Ekopark som gränsar till reservatet, ska övervägas. 
 
Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Plats för 
informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska på skylten finnas en karta 
över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reser-
vatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för all-
mänheten.  
 
Ytterligare en informationsskylt kan tas fram gemensamt med Sveaskog 
som förvaltar Jovans Ekopark om de finner detta lämpligt. 
Information om Hembergets naturreservat på länsstyrelsens webb och via 
andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och priorite-
ringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Reservatets sydvästra hörn korsas av en kraftledningsgata. I övrigt finns 
inga kända anläggningar 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. 
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8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt 
om naturreservatet 

Se bilaga 1 1 

Sanering av främmande trädslag Skötselområde 1, vid behov 2 
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 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 resul-
tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.  
 
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 över skötselområden med läge för infoskylt 
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