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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av reservatet är att bevara områdets nuvarande relativt
orörd karaktär. Området skyddas med hänsyn till dess relativt orörda trädvegetation och rika
växtliv.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge

Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal

Kryddgrovan
Naturreservat – 2402006
Norsjö
Intill väg 370 mitt mellan Bjurträsk och Bäverhult, kartblad
23J 2F, naturgeografisk region 32c, koordinat 1677500 /
7213800
Holmen skog
Lustigkulla 1:1
1,8 ha

Indelning i naturtyper (enligt KNAS)
Tallskog
0,3 ha
Granskog
0,6 ha
Barrblandskog
0,8 ha
Förvaltare

Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Kryddgrovan ligger i en svag norrsluttning intill väg 370 i Norsjö kommun.
Området utgörs av ett litet barrskogsområde med grova tallar och ört- och artrik granskog.
Detta är särskilt märkligt då reservatet ligger inom ett större tallhedsområde med mycket torr
och mager mark.
Kryddgrovans särskilda karaktär och rika växtliv uppmärksammades tidigt. Det knappa två
hektar stora området avsattes som naturminne redan 1958 för att långt senare ombildas till
naturreservat. Benämningen Kryddgrovan tros ha uppkommit genom att platsen har ett för
området mycket rikt växtliv.
Barrskogen bevattnas genom ett delvis underjordiskt vattenflöde där det kalkrika grundvattnet
ger förutsättningar för det rika växtlivet. I området växer arter som norna, skogsfru,
trolldruva, tibast, skuggviol, brakved och myskmåra. Skogen består av ca drygt 150-årig
barrskog med visst inslag av björk och asp. I reservatets centrala delar finns en ovanligt grov
asp (ca 56 cm i brösthöjd).
Reservatet är mycket litet och i samband med att omgivande skog avverkats har ett antal träd i
reservatets västra delar blåst ut. För övrigt är skogen inom Kryddgrovan relativt opåverkad av
mänskliga aktiviteter. Avverkningar ska inte ha förekommit i området efter 1940-talet. I
reservatets östra delar ses ännu spåren från en gammal körväg.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Kryddgrovan (markering i kartans mitt).

Reservatsföreskrifterna för Kryddgrovan har inte reviderats sedan området avsattes 1958. De
är otidsenliga och ska därför ombearbetas inom gällande skötselplaneperiod.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet Kryddgrovan ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810072), den
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden
som finns utpekade för Natura 2000.

3. Skötsel av naturtyper
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och skötselåtgärder som kommer att
utföras inom olika delar av reservatet.
3.1 Barrblandskog (9010, 9050, 1949)
Skogsmarken består främst av ört- och näringsrik granskog. Området har höga naturvärden
knutet till kärlväxtfloran samt till den naturskogsartade barrskogen. Det är nu länge sedan
reservatets växtliv inventerades och en uppföljande inventering kan bli aktuell inom
skötselplaneperioden.

Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 1,8 ha hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Skogsmarken ska ha en ostörd hydrologi.
Norna (Calypso bulbosa) ska fortleva i livskraftiga bestånd.

Åtgärder
Skogen ska få utvecklas fritt och utan hydrologisk påverkan. Norna följs upp inom ramen
för Natura 2000.

Bild 1. Myskmåra (Galium triflorum) är en av de mer sällsynta kärlväxterna i Kryddgrovans naturreservat.

4. Friluftsliv
Kryddgrovan är sedan länge känt för sin speciella och rika växtflora. Naturreservatet är litet
till sin yta men väl skyltat, området ligger dessutom mycket lättillgängligt till i direkt
anslutning till väg 370. Denna växtplats är ett bra exempel på natur som är både artrik och
mycket lättillgänglig. Reservatet förväntas även fortsättningsvis att locka såväl botaniskt
intresserade personer som en bredare allmänhet.
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
Reservatet är väl skyltat med vägvisare från väg 370. I väster finns en enkel parkeringsplats
och i anslutning till reservatet finns reservatsskyltar i A3 format. Genom lokalen leder
upptrampade stigar, men inga särskilt iordningställda gångstigar eller övriga anläggningar
finns i området.

Kvalitetsmål
•
•
•

Området ska vara väl skyltat.
Reservatet ska ha en illustrativ reservatsskylt i A3 format som beskriver vad man kan
se i området och vilka bestämmelser som gäller.
Det ska finnas möjlighet att parkera i anslutning till reservatet.

Åtgärder
Ta fram nya reservatsskyltar i A3 format efter det att reservatets föreskrifter reviderats.
Skyltarna placeras enligt bilaga 1.

5. Övriga anläggningar
Det finns inga övriga anläggningar inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
En kraftledning leder intill reservatsgränsen i öster.

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 åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Revidera reservatsföreskrifterna för Kryddgrovan.
Ta fram och sätta upp ny reservatsskyltar i A3 format med
reviderade föreskrifter.

2006-2010
2010-2015

9. 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
rapporteras.
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. En nationell metod för uppföljning av
reservat och Natura 2000 har tagits fram. Denna ska användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Lena Lundevaller
Anna Wenngren

Bilagor

1. Anläggningar och information för friluftslivet

BILAGA 1

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV
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Symbolförklaring
parkering
informationsplats
”botanisk sevärdhet”
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