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Beslut om bildande av naturreservatet Krutsjöberget i 
Vilhelmina 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 (1998:1 252) 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 Krutsjöberget 
Dossienummer 2402348 
NVR-id 2045591 
Kommun Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 32 km nordväst om Åsele 
Ekokarta 21H 8-9b 
Mittkoordinat 596271, 7144461 (SWEREF99 TM) 
Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden och 

bergkullslätter 
Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägarkategori Staten genom naturvårdsverket 
Fastighet Tidigare Järvsjö 3:21, Järvsjö 5:1, Järvsjö 

3:19 (Fastighetsbildning pågår) 
Förvaltare Länsstyrelsen 
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Totalareal  137 hektar 
Landareal 136 hektar 
Areal produktiv skog 124 hektar 

Syftet med naturreservatet  
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av gran- och talldominerade naturskogar, lövrika barrnaturskogar och 
andra ingående naturtyper samt områdets helhetsvärden i form av ett 
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 
behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik, lövgynnande skötsel, borttagande av contortatall samt genom 
naturvårdsbränning. En informationsskylt sätts upp för att underlätta för 
allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet  
Krutsjöbergets naturreservat utgör ett representativt utsnitt av det boreala 
och brandpräglade naturlandskap som tidigare täckte Norrlands inland. 
Stora delar av skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och det finns ett 
mycket stort inslag av naturskogsstrukturer såsom gamla träd, grova lövträd 
och död ved. I området finns viktiga livsmiljöer för många rödlistade ved-
svampar och lavar som är beroende av naturskogsmiljöer och därför har 
mycket små möjligheter att fortleva i ett brukat skogslandskap. Krutsjöber-
get ligger i en skoglig värdetrakt vilket förstärker möjligheten att långsiktigt 
bevara naturvärdena. De höga naturvärden som dokumenterats i reservats-
området kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och ut-
vecklas.  

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,  
 

3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,  
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4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 

dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, rensa eller utfylla,  
 

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

till exempel att muddra, dämma eller reglera, 
 
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 annat än på befintlig skogsbilväg, med 

undantag för uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning 
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 
 

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 informationstavla,  
 
3. skötselåtgärderna naturvårdsbränning, bortröjning av gran kring lövträd 

samt utstängsling av vilt, borttagande av contortatall, 
 
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 annat än på befintlig skogsbilväg, med 

undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller 
på is, 
 

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 § 
miljöbalken i detta beslut och som beskrivs i bifogad skötselplan, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och 
terrängkörningsförordningen (1978:594), 
c) normalt underhåll av befintlig väg. 

Ärendets beredning 
Krutsjöbergets höga naturvärden blev först kända 2004 i samband med 
Länsstyrelsens naturinventeringar i området. Därefter har Länsstyrelsen fört 
en dialog med markägaren SCA om hur naturvärdena bör bevaras.  

Området har förvärvats av staten inom ramen för det så kallade ESAB-
paketet. ESAB står för Ersättningsmark i Sverige AB. Till det bolaget över-
fördes cirka 100 000 hektar skogsmark från Sveaskog. Syftet med överfö-
ringen var att skogsmarken skulle användas av Naturvårdsverket som by-
tesmark till skogsbolagen för planerade naturreservat.   

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

Vilhelmina norra sameby har yttrat sig angående Krutsjöbergets naturreser-
vat. Innan några åtgärder som t ex naturbränning vidtas så ska samebyn till-
frågas. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bedrivande av renskötsel, 
inklusive exempelvis snöskoterkörning, i enlighet med bland annat rennä-
ringslagen (1971:437) och terrängkörningsförordningen (1978:594). 
Skyddsjakt och licensjakt på rovdjur får inte inskränkas på samebyn, även 
inom de områden där endast jakt på älg är tillåten. Utifrån befintliga A och 
C föreskrifter samt ”undantaget från föreskrifterna, b” finns inget hinder för 
samebyn att bedriva rennäringen. Länsstyrelsen har dock förtydligat inform-
ationen om samrådskrav, med berörd sameby, i skötselplanen inför natur-
vårdsbränning samt lagt till terrängkörningsförordningen (1978:594) i ”un-
dantag från föreskrifterna, b”. 
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Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget till beslut om bildande av 
Krutsjöbergets naturreservat. 
 
SGU och Vilhelmina kommun har inget att erinra mot reservatsförslaget.  

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Beskrivning av reservatet  
Krutsjöbergets naturreservat ligger ca 32 km nordväst om Åsele. Området 
utgörs av gammal fullskiktad och till stor del urskogsartad tall- och 
granskog samt av lövrik barrskog. Skogarna har generellt en mycket låg 
påverkansgrad och i delar saknas helt spår av skogsbruk. Området har 
mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade tillståndet, med 
god förekomst av strukturer som gamla träd, stående och liggande död ved i 
olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Det finns även inslag av 
hydrologiskt intakta myrar i området. Krutsjön tangerar reservatet i östra 
delen. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende 
av gamla naturskogar. Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare 
att det ligger i anslutning till en väg som genomkorsar områdets östra del. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att 
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets 
naturvärden ska bevaras och utvecklas behöver det undantas från skogbruk 
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. Naturreservat är en av de 
skyddsformer 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.  

Området ligger i en skogsbiologisk värdetrakt enligt den regionala 
skogsstrategin, därmed är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och 
utveckla områdets naturvärden. Tack vare placeringen i en värdetrakt bidrar 
skyddet även till bättre grön infrastruktur och bevarad biologisk mångfald 
på landskapsnivå.  

Det rika lövinslaget med björk, asp och sälg är särskilt värdefullt eftersom 
reservatet ligger i en trakt särskilt prioriterat för lövvärden.  
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Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 
Bildandet av Krutsjöbergets naturreservat stärker möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att ca 124 hektar produktiv 
skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet stärker även möjligheterna 
att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att förekommande typiska 
arter ges ett långsiktigt skydd, samt det nationella friluftsmålet Tillgänglig 
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 
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av 
områdets helhetsvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform 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 Krutsjöberget 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 
markanvändning. 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 
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. 

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 föreskrifter 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. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av gran- och talldominerade naturskogar, lövrika barrnaturskogar och 
andra ingående naturtyper samt områdets helhetsvärden i form av ett 
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 
behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik, lövgynnande skötsel, borttagande av contortatall samt genom 
naturvårdsbränning. En informationsskylt sätts upp för att underlätta för 
allmänhetens friluftsliv. 
 

2. Prioriterade bevarandevärden 
• Brandpräglad barrnaturskog 
• Urskogsartad höglägesbarrskog 

 
3. Beskrivning av naturreservatet 
3.1 Administrativa uppgifter  
Namn Krutsjöberget   
Dossienummer 2402348   
NVR-id 2045591   
Kommun Vilhelmina   
Län Västerbotten   
Lägesbeskrivning 32 km nordväst om Åsele   
Ekokarta 21H 8-9b   
Mittkoordinat 596271, 7144461 (SWEREF99 TM)   
Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden och 

bergkullslätter 
  

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.   
Markägarkategori Staten genom naturvårdsverket   
Fastighet Tidigare Järvsjö 3:21, Järvsjö 5:1, Järvsjö 3:19 

(Fastighetsbildning pågår) 
  

Förvaltare Länsstyrelsen   
Totalareal  137 hektar   
Landareal 136 hektar   
Areal produktiv skog 124 hektar   
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3.2 Naturtypsindelning 

Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Sjö 3100 1 
Öppen icke-natura-naturtyp, skogsbilväg 6960 0,5 
Öppna mossar och kärr 7140 1 
Öppna substratmarker, hällmarker 8900 1 
Taiga  9010 125 
Skogbevuxen myr 9740 3 
Icke natura-skog, hyggen 9900 5 
1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt naturvårdsverket. 

3.3 Beskrivning av reservatet 

Läge och landskap 
Krutsjöberget ligger ca 32 km nordväst om Åsele på 370-565 meters höjd 
över havet. Området består av Krutsjöbergets topp och dess sluttningar. 
Reservatet omges mestadels av ungskog samt Krutsjön i öster. En 
skogsbilväg går genom områdets östligaste del. Det finns några mindre 
myrar i området både skogsklädda och öppna. Området har överlag en låg 
påverkansgrad med få spår av sentida skogsbruk. 

 
Krutsjöbergets naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Geovetenskap 
Berggrunden inom reservatet består av grovporfyrisk, grå till röd s.k. 
Revsundsgranit. Revsundsgranit är karakteristisk för länets inland och ger 
upphov till näringsfattig morän.   
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Reservatet ligger över högsta kustlinjen, HK. Berggrunden täcks delvis av 
ett tunt moräntäcke. Längs Krutsjöns västra strand finns lite isälvssediment 
på moränen. Utanför reservatet söder om sjön ligger transversella moräner. 
Bergets form är präglad av den dominerande isrörelseriktningen från nord-
väst, med branta sluttningar på sydostsidan.  

Skogsmark 
Skogen på Krutsjöbergets topp och sluttningar består av gammal fullskiktad 
och urskogsartad grandominerad höglägesskog med 150-250 åriga granar. 
Det finns rikligt med strukturer i form av död ved i olika dimensioner och 
nedbrytningsstadier. Detta område är så gott som opåverkat av gamla tiders 
skogsbruk och de gamla granarna är draperade med hänglavar.   
 
I Krutsjöbergets sydsluttning, återfinns en lövrik barrskog med äldre granar 
samt grov asp och björk. Det finns rikligt med lågor och stående död ved. 
Det finns friskare, fuktigare svackor som ligger utmed små bäckar där sko-
gen är mer grandominerad och där fältskiktet övergår i hög- och lågörtsflora 
samt gräs och ormbunkar. Det finns även ett inslag av äldre tallöverståndare 
i området.  
 
I de lägre delarna av Krutsjöbergets östra delar är skogen mer talldominerad 
på delvis storblockig morän.  Många gamla och grova tallöverståndare finns 
spridda i området, varav de äldsta är mellan 250 och 300 år gamla. De flesta 
bär spår av brand i form av brandljud. Det finns allmänt till rikligt med äldre 
grov död ved och fina torrakor av tall. I området finns även mindre häll-
marksområden med riktigt gamla tallar och fina talltorrakor. 
 
Mellan vägen och sjön finns en lövsuccession där lövet domineras av grövre 
asp och björk samt ett visst inslag av sälg. Här återfinns gott om kolade tall-
stubbar samt troligen brandljud på grova aspar. Det finns allmänt med klen 
död lövved i området, både stående och liggande. Det finns spår av plock-
huggning, gallring samt en del körspår.  
 

Våtmarkerna i hela området består huvudsakligen av små skogsbeklädda 
myrar samt öppna mossar och kärr. Krutsjön tangerar områdets östra del.  

Naturvårdsarter 
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till äldre 
barrnaturskog samt lövrik barrnaturskog. Följande arter har påträffats 
(hotkategori enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes där NT = 
nära hotad och VU = sårbar): brunpudrad nållav (NT), doftskinn (NT), 
gammelgransskål (NT), gräddporing (VU), gränsticka (NT), harticka (NT), 
rosenticka (NT), rynkskinn (VU), rödbrun blekspik (NT), stor aspticka 
(NT), ullticka (NT), blanksvart spiklav (NT), dvärgbägarlav (NT), 
kolflarnlav (NT), liten aspgelélav (VU), lunglav (NT), skrovellav (NT), 
trädbasdynlav (NT), vedskivlav (NT), vedtrappmossa (NT), violettgrå 
tagellav (NT), vitgrynig nållav (NT), bårdlav, korallblylav, luddlav, 
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skinnlav, stuplav, vitmosslav (på ved), skör kvastmossa, lappranunkel (NT), 
bergslok, jungfru Marie nycklar, korallrot, kärrfibbla, nordisk stormhatt, 
spindelblomster, torta, ögonpyrola, fjällvråk (NT), kungsfågel (VU), 
smålom (NT), videsparv (VU), bändelkorsnäbb, dalripa, järpe, lavskrika och 
tjäder.  

 

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras 
inom respektive skötselområde (bilaga 2). För varje skötselområde 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.  

4.1 Skötselområde 1. Grandominerad barrnaturskog med fri utveckling 
(40 ha) 
Skötselområdet består av gammal, urskogsartad höglägesgranskog och äldre 
grannaturskog på Krutsjöbergets övre delar. Skogen är flerskiktad till 
fullskiktad med tydlig ålderspridning i trädskiktet. Här finns rikligt med 
gamla granar som är omkring 150-300 år. Tillgången på död ved är god till 
mycket rikligt, både som stående och liggande ved och i olika stadier av 
nedbrytning. Det finns brandljud på gran i området och i stora delar är det 
rikligt med hänglavar.  Skogen bär överlag mycket få spår av tidigare 
skogsbruk. 
 
Bevarandemål  

Skötselområdet ska innehålla allmänt till rikligt med naturskogsstrukturer 
såsom döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. 
Skogen ska huvudsakligen präglas 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 
Fri utveckling genom intern dynamik. 
 

4.2. Skötselområde 2. Brandpräglad delvis lövrik barrskog (92 ha) 
 

2a. Östra delen av skötselområdet består i huvudsak av tallskog och 
talldominerad barrblandskog på delvis storblockig morän. Tallar kring 150-
250 år förekommer spritt i området. I sydsluttningen är skogen 
grandominerad med stort lövinslag av främst asp och sälg, men även klenare 
björkar. I området finns även mindre partier med öppna tallklädda 
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hällmarker. Det finns allmänt med stående och liggande död ved i hela 
området. Skötselområdet är tidigare påverkat av skogsbränder, det finns gott 
om kolade stubbar och brandljud finns äldre tallar. 

2b. Öster om vägen finns lövrik barrskog i form av en lövsuccession, med 
ett 40-60% lövinslag. Åldern på lövträden i området är ca 100 år och de 
äldre tallöverståndarna är mellan 200-250 år. Här finns allmänt med död 
lövved och brandljud på både tall och lövträd.  

2c. Ovanför vägen finns ett ca 10-15 år gammalt hygge där det står uppväx-
ande contortatall samt även ett rikt inslag av glas-och vårtbjörk samt asp-
kloner.   

Bevarandemål  
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom 
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och 
sammansättning ska vara påverkad av brand eller motsvarande störning. I 
perioder efter en störning kan områden vara öppna och luckiga med nya 
spirande trädgenerationer. I senare stadier kan skogen vara mer sluten. Vissa 
mindre delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och kommer därför att 
brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av dynamiken i ett 
brandpräglat landskap. Normalt ska beståndet hysa betydande mängder död 
ved 

Skötselåtgärder  
Naturvårdsbränning 

Naturvårdsbränning i hela området kan genomföras utifrån regionens 
bränningsstrategi. Krutsjöberget ligger inte i en regional bränningstrakt och 
bedöms därav ha lägre bränningsprioritet. Området öster om vägen bedöms 
däremot ha högre prioritet för bränning på grund av dess tydliga 
topografiska avgränsning med skogsbilväg och sjö. 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. Innan 
naturvårdsbränning utförs skall samråd ske med berörd sameby vars 
renbetesområden kan komma att påverkas av åtgärden. 
 
 
Lövgynnande skötsel i skötselområde 2b.  

För att ge optimala förutsättningar för lövträdsberoende arter att fortleva i 
området ska punktvisa lövgynnande åtgärder kunna övervägas och nyttjas. 
En lämplig åtgärd är att vid behov skapa brunnar kring lövträd genom 
ringbarkning, luckhuggning och röjning av gran.  
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Stängsling i skötselområde 2b-c. 

Om den föryngring som kommer efter en bränning bedöms ha dåliga 
förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska möjligheten att 
bygga hägn övervägas och kunna nyttjas. 

Sanering av främmande trädslag i område 2c. 

Den mest prioriterade skötselåtgärden i detta område är sanering av 
uppväxande contortatall. Contortatallen är ca 10-12 år med en stambas 
mellan 2-6 cm. Saneringen kan med fördel göras med röjsåg i detta läge. 

4.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling (5 ha) 
Skötselområdet består av öppna och skogsklädda myrar med en ostörd 
hydrologi.  

Bevarandemål  
Hydrologin ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller 
tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. Skötselområ-
det ska präglas av naturliga processer såsom nederbörd, grundvattenflöden 
och översvämningar. Dessa processer ska fortgå opåverkat av mänskliga 
ingrepp. Grundvattenytan ska variera naturligt under året. Det ska finnas 
typiska arter av kärlväxter och mossor. I historisk tid har branden många 
gånger berört även våtmarkerna i naturlandskapet i varierande utsträckning. 
Ibland har myrarna brunnit, ibland har de fungerat som en naturlig brand-
gräns. Av det skälet kan myrarna vid en naturvårdsbränning av skog tillåtas 
brinna som en del av en naturlig process. 

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

4.4 Skötselområde 4, sjö med fri utveckling (1 ha) 
Krutsjön tangerar Krutsjöbergets naturreservat i dess östra del och utgör 
strax under en hektar i yta. Skötselområdet består av strandremsan mot det 
lövrika barrbeståndet i reservatets östra hörn. Sjöytan ingår främst i 
reservatsområdet av arrenderingsskäl.   

Bevarandemål  
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till. 

Skötselåtgärder  
Inga åtgärder. 
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5. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Tillgängligheten till reservatet är god via den skogsbilväg som genomkorsar 
området i dess östra del. Området är kuperat och på relativt hög höjd. Det 
finns många skogliga strukturer att titta på som tilltalar många 
naturintresserade människor. Det är fin utsikt från bergets topp ut mot 
Krutsjön och omkringliggande landskap.  

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt 
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga 
förutsättningar. 

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför 
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig 
omfattning finnas tillgänglig via internet eller andra tekniska lösningar. 

Informationen i området ska förhöja upplevelsen av besöket genom att den 
är lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa 
kartor. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås. 
Områdets skylt ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva 
området. 

Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets 
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. 
Förslag på lämplig plats för informationsskylten 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. Information om 
Krutsjöbergets naturreservat på länsstyrelsens webb, via appar och andra 
tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar 
tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 
 
6. Övriga anläggningar 
Skogsbilvägen som går igenom reservatet i östra delen förvaltas inte av 
Länsstyrelsen.  
 

7. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas i reservatet av jakt- och fiskerättsinnehavare 
enligt gällande lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 
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8. 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. 

 
9. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
Contortatall sanering Skötselområde 2c 1 
Naturvårdsbränning Skötselområde 2a-c 3 
Hägn för att motverka bete Ev. behov bedöms efter  

fältbesök 
3 

Lövgynnande åtgärder Skötselområde 2b 3 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
 
10. 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. 

10.1 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.  

10.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån 
reservatets skötselområden (bilaga 2) och enligt indelningen i naturtyper för 
basinventering av skyddad natur. 
 

Bilagor 
1. Karta med reservatsgräns och anläggningar för friluftslivet. 
2. Karta med skötselområden. 
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