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Bildande av Kvarnbergets naturreservat  
i Skellefteå 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.  

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

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Kvarnberget 
Dossiernummer 2402297 
NVR-id 2044528 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Kvarnberget ligger 2 km söder om Burträsk, 

ekokarta 22K2g, 
mittkoordinat: 771600, 7164150 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mellan-
boreala skogsområden 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket, enskild 
Fastighet Burträsks-Gammelbyn 5:25, 5:44, 5:82, 46:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  50,4 hektar 
Landareal 50,4 ha 
Skyddad areal produktiv skog 49,8 ha 
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Syftet med naturreservatet  
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer i form av boreal barrnaturskog med orörd karaktär. 
Syftet är också att bevara områdets upplevelsevärden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att skogsekosystemet får utvecklas fritt och 
präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande och döende, brand, 
stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetable-
ring av träd i skogen. Vid behov ska möjlighet finnas för naturvårdsbrän-
ning eller åtgärder som efterliknar brand. Åtgärder vidtas för att underlätta 
för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet  
Kvarnberget är ett mycket fint naturskogsområde i ett relativt tätortsnära 
läge intill Burträsk samhälle. En stor del av området utgörs av nyckelbioto-
per med gammal högklassig naturskog. I reservatet finns generellt gott om 
naturskogsstrukturer såsom god skiktning och gamla träd. Det tätortsnära 
läget, skogarnas höga kvalitet, den höga andelen nyckelbiotop samt den re-
lativt stora arealen gör området mycket skyddsvärt. Ett omfattande och 
långsiktigt skydd krävs för att områdets höga värden ska kunna bevaras och 
utvecklas. 

Reservatsföreskrifter 
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 enligt miljöbalken att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-
ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
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 byggnad, mast, stängsel eller annan anläggning, göra om- eller 

tillbyggnad av befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller an-
nan anläggning för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare 
varit använd, 

 
3. anlägga väg, parkeringsplats, led eller spång, 
 
4. dra fram mark- eller luftledning,  
 
5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 
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schakta, dika, dikesrensa, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna 
upplag,  

 
6. införa för området främmande djur- eller växtart, 
 
7. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fält 

vilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
8. 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, avdödning av barrträd, luckhugg-

ning, åtgärder som motverkar igenväxning av botten- och fältskikt, samt 
kvarlämning av virke i reservatet, 

 
4. anläggning, utmärkning och underhåll av stig och grillplats, 
 
5. 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. framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vin-

tertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg 
eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord, 

 
3. skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller 

medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
 

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande 
träd eller buskar, 
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5. utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, 

mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplock-
ning samt blomplockning för eget behov, 
 

6. utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur, 
 

7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-
ordning. 

 
Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta be-
slut, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och terrängkör-
ningsförordningen (1978:594). 

Länsstyrelsens beskrivning, motivering och bedömning  

Beskrivning av reservatet  
Kvarnberget ligger tätortsnära, ca 2 km söder om Burträsk, och utgörs av ett 
relativt stort sammanhängande naturskogsområde. Reservatet består till stor 
del av nyckelbiotoper. Skogarna, som framför allt utgörs av barrblandsko-
gar, håller generellt mycket hög kvalitet med god skiktning och hög be-
ståndsålder. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är be-
roende av gamla naturskogar. 

Motivering av beslutet  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under 
förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. 
För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från skogs-
produktion 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. Inom den naturgeografiska region 
(30a) där Kvarnberget är beläget utgör arealen formellt skyddad naturskog i 
dagsläget mindre än en procent av den totala skogsmarksarealen. 

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. Kvarnberget, i form av ett stort sammanhängande natur-
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skogsområde, är därför mycket högt prioriterat för skydd enligt både den 
nationella och regionala strategin för skydd av skog. 

Naturreservat är en lämplig skyddsform för naturområden som är relativt 
stora och där det krävs starka restriktioner under lång tid för att värdena ska 
kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Kvarnberget 
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 bevarandet för de värde-
fulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmänheten är 
stora och 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, riksintressen och miljömål  
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksda-
gen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. Natur-
reservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av 
värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Bildandet av Kvarnber-
gets naturreservat stärker möjligheterna att nå miljömålet Levande skogar 
genom att cirka 50 hektar produktiv skogsmark 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 långsik-
tigt skydd. Reservatet bidrar även till att stärka möjligheterna att nå det nat-
ionella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv genom att bevara sko-
gens upplevelsevärden. 

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. 

Ärendets beredning 
Kvarnbergets höga naturvärden blev först kända dels 2002 i samband med 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och dels 2007 i samband med en 
avverkningsanmälan. Vid båda dessa tillfällen upptäcktes och avgränsades 
flera stora nyckelbiotoper. Därefter har länsstyrelsen besökt och inventerat 
området. Arbetet med att skydda området inleddes 2008 genom att Natur-
vårdsverket tillstyrkte att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med 
berörda markägare i syfte att bilda naturreservat av området. Efter förhand-
lingar mellan markägarna och staten har överenskommelser om intrångser-
sättning eller köp träffats och ersättning har betalats ut. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer i form av boreal barrnaturskog med orörd karaktär. 
Syftet är också att bevara områdets upplevelsevärden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att skogsekosystemet får utvecklas fritt och 
präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande och döende, brand, 
stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetable-
ring av träd i skogen. Vid behov ska möjlighet finnas för naturvårdsbrän-
ning eller åtgärder som efterliknar brand. Åtgärder vidtas för att underlätta 
för allmänhetens friluftsliv. 
 

2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Kvarnberget 
Dossiernummer 2402297 
NVR-id 2044528 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Kvarnberget ligger 2 km söder om Burträsk, 

ekokarta 22K2g, 
mittkoordinat: 771600, 7164150 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mellan-
boreala skogsområden 

Gräns Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket/enskild 
Fastighet Burträsks-Gammelbyn 5:25, 5:44, 5:82, 46:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  50,4 hektar 
Landareal 50,4 ha 
Skyddad areal produktiv skog 49,8 ha 
 

2.2 Naturtypsindelning 

Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Taiga  9010 42,9 
Icke natura-skog 9900 7,4 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt naturvårdsverket. 
 

2.3 Beskrivning av reservatet 
Kvarnberget ligger ca 2 km söder om Burträsk samhälle på den flacka, syd-
östra delen av Kvarnberget. Området utgörs i huvudsak av syd och östslutt-
ningar med gran- och tallskog på blockfattig morän.  
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Kvarnbergets naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Berggrunden består i nordvästra delen av ett stråk mot Burträsket med ba-
sisk metavulkanit och sydöstra delen av ett stråk mot sjön med metagrå-
vacka (SGU berggrundskarta 22K Skellefteå SO). Metagråvacka är karak-
teristisk för länets kustområde. Det nordvästra stråket med basisk berggrund 
ger förutsättningar för mer näringsrik morän samt mark- och grundvatten 
och därmed en mer näringskrävande vegetation. Området ligger under 
högsta kustlinjen, HK. Det innebär att hela området varit utsatt för svall-
ningsprocesser. Jordarterna består nästan helt av svallad morän. I det syd-
västliga hörnet av reservatet finns ett litet område med tunt jordtäcke/berg i 
dagen och svallgrus (SGU, kvartärgeologisk karta 22 K Skellefteå/22 L 
Rönnskär).  

Skogarna i området består av både tall- och granskogar. I höjdlägen och 
sydsluttningar dominerar vanligtvis tallen, medan graninslaget ökar i svack-
or och nordlägen för att ofta övergå i mer eller mindre renodlade granbe-
stånd. Lövinslaget är relativt litet i de äldre bestånden, men i yngre fuktigare 
delar finns allmänt med glasbjörk samt enstaka sälgar och gråalar.  

Den finaste naturskogskärnan finns i områdets sydöstra del. Här växer en 
bitvis reslig gammal skiktad tallskog på 250-350 år, med inslag av ännu 
äldre överståndare. På flera av de äldsta tallarna finns brandljud. Tillgången 
på död ved är överlag sparsam i tallbestånden, men ökar mot norr där sko-
gen övergår i en grandominerad, skiktad barrblandskog på omkring 200 år. 
Lågor i olika dimensioner och nedbrytningsstadier förekommer måttligt - 
allmänt. Hänglavstillgången är god.  

I de nordligare områdena är skogen bitvis mer påverkad. Här finns ett 
lövrikt, ca 100-årigt gransumpbestånd som är mycket tätvuxet. Här och var 
finns inslag av minst 150 år gamla granar. Längre norrut blir marken fris-
kare och en grandominerad, skiktad skog på ca 150 år tar vid.   
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Utspritt i området, framför allt längst i norr, växer gamla tallskogar på ste-
nig mark med inslag av hällmarker. Tallar på 200-300 år förekommer all-
mänt i dessa områden. 

Kvarnbergets skogar utgör lämpliga livsmiljöer för flertalet naturskogsarter. 
Vid översiktlig inventering har bland annat följande arter påträffats (hotka-
tegori enligt Rödlista 2015 redovisas inom parentes, där NT = nära hotad): 
garnlav (NT), kortskaftad ärgspik (NT), liten spiklav, violettgrå tagellav 
(NT), daggskinn, dropptaggsvamp, gammelgransskål (NT), granticka (NT), 
gul ullklubba, lappticka (VU), rosenticka (NT), rynkskinn (VU), röd ull-
klubba, timmerticka, ullticka (NT), vedticka, kortskaftad ärgspik (NT), 
Jungfru Marie nycklar, kungsfågel (VU), järpe, spillkråka (NT), större kors-
näbb, tjäder, tretåig hackspett (NT), bronshjon, granbarkgnagare, nordlig 
plattbagge, robust tickgnagare, violettbandad knäppare, vågbandad bark-
bock. 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder 
Hela reservatet utgör ett skötselområde på grund av de likartade förutsätt-
ningarna (bilaga 1). För skötselområdet redovisas bevarandemål och sköt-
selåtgärder. Skötselområdets bevarandetillstånd anses gynnsamt när beva-
randemålen är uppnådda. 

3.1 Skötselområde 1, barrnaturskog med i huvudsak fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av all skog inom reservatet. Skogen i området är tidi-
gare påverkat av bränder, men det är länge sedan senaste brand. 

Bevarandemål 
Skötselområdet innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, lövträd, skiktning samt spridning i ålder och diame-
ter. Skogen präglas huvudsakligen av intern dynamik med naturliga proces-
ser såsom trädens åldrande och döende, brand, 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 områ-
det periodvis kan komma att få en förändrad karaktär. Typiska arter av 
svampar och lavar förekommer i området. Arealen boreal barrnaturskog ska 
vara 50,4 hektar. 

Skötselåtgärder 
Området lämnas i första hand för fri utveckling. 

Naturvårdsbränning kan övervägas som skötselåtgärd vid behov. Eftersom 
bränning kan vara opraktisk att genomföra i området rent tekniskt ska det 
finnas möjlighet att istället vidta åtgärder som ersätter en naturvårdsbrän-
ning. Exempel på sådana åtgärder är olika typer av ringbarkning eller kat-
ning för att skapa döda, döende och försvagade tallar, samt åtgärder som 
motverkar igenväxning av botten- och fältskikt. Dessutom kan frihugg-
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ning/utglesning av skogen vara aktuell vid stark igenväxning och beskugg-
ning. Allt virke lämnas i skogen. Eventuella åtgärder utförs först efter nog-
grann analys av behovet. 

För närvarande har en naturvårdsbränning eller brandefterliknande åtgärder 
låg prioritet. Vid framtida revideringar bör skötselåtgärder till förmån för 
tallvärden åter utredas. 

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 
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom det ligger nära Kvarnbergets 
friluftsområde. Kvarnbergets naturreservat bedöms bli välbesökt av boende i 
närområdet. Från hällmarkerna i nordöst har besökare fin utsikt över Bur-
träsket. 

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde. För att un-
derlätta för besökare bör det finnas en stig med hänvisning till reservatet 
från det närliggande friluftsområdet. På hällmarkerna med fin utsikt i nord-
öst ska det finnas en iordningsställd grillplats. 

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, 
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatsgränsen finnas 
två väl underhållna informationsskyltar. Information om reservatet ska 
också i lämplig omfattning finnas via internet, appar eller andra tekniska 
lösningar. 

Åtgärder för friluftslivet 
En stig med hänvisningsskylt anläggs från friluftsområdet i nordväst till 
reservatsentrén och vidare till en utkiksplats i nordöst (se bilaga 1). Vid ut-
kiksplatsen ska en grillplats anläggas. Om behov finns ska möjlighet finnas 
att anlägga fler stigar i området. 

En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatets entré. Det 
ska på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyl-
tens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmil-
jöerna och föreskrifter för allmänheten. En mindre informationsskylt kan 
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sättas upp vid reservatets sydöstra gräns. Förslag på lämpliga platser för 
informationsskyltar redovisas i bilaga 1. 

Information om Kvarnbergets naturreservat på länsstyrelsens webb, via ap-
par och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och 
prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 

 

5. Övriga anläggningar 
Det finns inga kända anläggningar i reservatet. 

 

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 Naturvårdsver-
kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-
hov. 
 
 

8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Gränsmålning Se bilaga 1 1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Anläggning av grillplats Se bilaga 1 1 
Anläggning av stig Se bilaga 1 1 
Naturvårdsbränning Skötselområde 1 3 
Brandefterliknande åtgärder Skötselområde 1 3 
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. Uppföljning-
en ska ske vart tredje år. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 
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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. Även kostna-
derna för åtgärderna ska noteras. 

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 skötselområde med informationsskyltar och anläggningar. 




	Kvarnberget_beslut
	Beslut
	Syftet med naturreservatet
	Skälen för beslutet
	Reservatsföreskrifter
	Ärendets beredning
	Länsstyrelsens beskrivning, motivering och bedömning
	Beskrivning av reservatet
	Motivering av beslutet
	Länsstyrelsens bedömning

	Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål
	Konsekvensutredning
	Upplysningar
	Bilagor
	Sändlista

	layout_nrbeslut_kvarnberget
	Kvarnberget_skötselplan
	SKÖTSELPLAN FÖR
	KVARNBERGETS NATURRESERVAT
	I SKELLEFTEÅ KOMMUN
	1. Syfte med säkerställande och skötsel
	2. Beskrivning av naturreservatet
	2.1 Administrativa uppgifter
	2.2 Naturtypsindelning
	2.3 Beskrivning av reservatet

	3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder
	3.1 Skötselområde 1, barrblandskog med fri utveckling
	Bevarandemål
	Skötselåtgärder


	4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
	4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar
	Mål för friluftslivet
	Åtgärder för friluftslivet


	5. Övriga anläggningar
	6. Nyttjanderätter
	7. Utmärkning av gränser
	8. Sammanställning av skötselåtgärder
	9. Uppföljning och tillsyn
	9.1 Uppföljning av skötselåtgärder
	9.2 Uppföljning av bevarandemål
	Bilagor


	Layout_skotsel_Kvarnberget
	Kvarnberget_hur man överklagar
	ADP8F25.tmp
	Beslut
	Syftet med naturreservatet
	Skälen för beslutet
	Reservatsföreskrifter
	Länsstyrelsens beskrivning, motivering och bedömning
	Beskrivning av reservatet
	Motivering av beslutet
	Länsstyrelsens bedömning

	Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål
	Konsekvensutredning
	Ärendets beredning
	Upplysningar
	Bilagor
	Sändlista




