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Bildande av Lappavabergets naturreservat  
i Bjurholms kommun 
(3 bilagor) 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.   
 
Beslutet riktar sig till var och en, inklusive fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs 
inom reservatsområdet. 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Lappavaberget 
Dossiernummer 2402291 
NVR-id 2044230 
Kommun Bjurholm 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Lappavaberget ligger ca 3 km söder om Bjurholm, 

Ekokarta 20J 8d, mittkoordinat: 706500, 7092400 
(SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 29a, kustslätter och dalar med finsediment kring 
Bottenviken  

Värdetrakt (Skogsskyddsstrate-
gin 2005, ISBN 91-975699-1) 

Nr 24, granskogstrakt 

Natura 2000-område Öreälven (SE0810434) 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket och enskild 
Fastighet Berg 1:4 och 1:6, Mellanå 2:1, Önskanäs 1:9 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 35,3 hektar 
Landareal 
Skyddad areal produktiv skog 

34,4 ha 
27,5 ha 
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Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla natur-
miljöer i form av bland annat hällmarkstallskogar, näringsrika granskogar, 
strandskogar och vattendrag. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska 
reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet ska uppnås genom att skogsmark, vatten och övriga naturmiljöer ut-
vecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfällning, 
nyetablering av träd, översvämning samt svampars och insekters nedbrytning av 
ved med mera tillåts fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmän-
hetens friluftsliv. 
 
Skälen för beslutet 
Lappavaberget är ett område som hyser flera olika skyddsvärda biotoper, från 
gamla hällmarkstallskogar och naturskogsartade granskogar med stor mängd 
död ved till högproduktiva och örtrika granskogar. Helhetsvärdet av området 
förstärks ytterligare av att biotoperna har direktkontakt med det tämligen 
opåverkade Natura 2000-vattendraget Öreälven.  
 
Området innehåller relativt stora sammanhängande värdekärnor, varav flera 
har hög produktivitet. Inom den värdetrakt för granskog där reservatet är be-
läget finns flera kända lokaler för trådbrosklav, varav en inom reservatsgrän-
sen. De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett 
omfattande och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas. 
Området har mycket goda möjligheter att på sikt utveckla ännu högre natur-
värden. 
 
Reservatsföreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan an-
givna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar 
i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upp-

arbeta vindfällen, flytta eller ta bort levande eller döda träd, ta frö, eller 
vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd, undantag medges för un-
derhåll av Öreälvsleden på skifte Önskanäs 1:9, vindskydd och grillplats 
på toppen av Lappavaberget samt stig och båtplats på skifte Mellanå 2:1, 
 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av 
befintlig anläggning, ändra nyttjandet av anläggning för att tillgodose an-
nat ändamål än vartill den tidigare varit använd, 

 
3. anlägga väg, parkeringsplats, landutfyllnad eller bro, 
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4. uppföra mast, 

 
5. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad, med undantag för att med läns-

styrelsens tillstånd hägna in betande kreatur, 
 

6. dra fram mark- eller luftledning, eller rör och ledningar i vattnet eller på 
botten, 

 
7. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- eller 

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

 
8. muddra, dämma, reglera eller bedriva annan verksamhet som förändrar 

vattenflöde eller bottentopografi,  
 
9. införa för området främmande djur- eller växtart,  
 
10. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld älg 

eller björn, samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad 
mark eller på is, 

 
11. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska be-

kämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel. 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och inne-
havare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges: 
 
1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvis-

ningar, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavla samt anläggningar för 

friluftslivet såsom vindskydd och stigmarkörer,  
 

3. sanering av främmande trädslag, 
 

4. undersökningar och övervakning av områdets arter och naturmiljöer i 
uppföljningssyfte. 

 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, 
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 eller på is, 
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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 närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller 
gryt, 
 

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller an-
nan vegetation, 
 

5. utan länsstyrelsens tillstånd insamla växer, växtdelar, lavar, mossor eller 
svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning samt för blom-
plockning för eget behov, 
 

6. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur, 
 
7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförbar anord-

ning. 
 
Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna utgör inte 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 beslut, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och terrängkörnings-
förordningen (1978:594). 
 
Länsstyrelsens motivering och bedömning 
Beskrivning 
Området utgörs av Lappavabergets södra del och brinkarna ner mot Öreälven. 
Landskapet är varierande med hällmarkstallskogar, lövrika grannaturskogar, 
raviner, vattendrag och örtrika strandskogar. I området har noterats flertalet 
rödlistade arter, bland annat den starkt hotade trådbrosklaven (Rödlistan 
2015). 
 
Motiv för beslutet 
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka ex-
ploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under för-
utsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För 
att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från skogsprodukt-
ion och annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle ska-
das.  
 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Lappavaberget ligger centralt 
placerat i en värdetrakt och har stor betydelse för bevarande av biologisk 
mångfald i omgivande landskap. Det ligger dessutom i en värdetrakt kopplad 
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till åtgärdsprogram för hotade arter på asp och björk. Genom beslutet säker-
ställs de höga naturvärdena och med hänsyn till områdets läge i flera olika 
värdetrakter är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och utveckla de 
utpekade värdena. Vidare bidrar skyddet till att det ingående Natura 2000-
området Öreälven, med sina naturligt förekommande växter och djur, ska bidra 
till gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-typen på biogeografisk nivå. 
 
Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som Lappava-
berget som är stora och sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer. 
Vidare lämpar sig naturreservat för områden med ett sådant skötselbehov att 
en skötselplan krävs, samt för områden där det krävs starka restriktioner un-
der lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen 
har bedömt att området 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 § miljö-
balken. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området över-
väger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvänd-
ning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrif-
terna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 
 
Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål 
Arbetet med att bevara biologisk mångfald och att uppnå de av riksdagen 
antagna miljömålen är hörnstenar i det nationella miljöarbetet. Naturreservat 
utgör basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden och biologisk 
mångfald.  Lappavabergets naturreservat bidrar till att nå miljömålet Levande 
skogar genom att ca 35 ha produktiv skog undantas från skogsproduktion och 
ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att stärka miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Skyddet bidrar 
också till att stärka det nationella friluftsmålet Tillgång till natur för friluftsliv 
genom att bevara skogarnas och våtmarkernas upplevelsevärden. 
 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av värdefulla naturmiljöer genom att det bland annat del-
vis utgörs av ett Natura 2000-område (Öreälven), berörs av åtgärdsprogram 
för hotade arter (arter knutna till asp och björk), ligger i en utpekad skogsbio-
logisk värdetrakt, samt ligger i ett riksintressant område för både naturvård 
och friluftsliv (Öre älvdal). Öreälven är ett nationellt särskilt värdefullt vatten 
som i arbetet med EU:s vattendirektiv givits miljökvalitetsnormen måttlig 
ekologisk status. Naturreservatsbildningen syftar till att långsiktigt öka och 
säkerställa förekommande naturvärden. 
 
Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att föreskrifterna 
enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och 
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LAPPAVABERGETS NATURRESERVAT 

I BJURHOLMS KOMMUN 
 
            

 

 
 

                                                                  Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla na-
turmiljöer i form av bland annat hällmarkstallskogar, näringsrika gransko-
gar, strandskogar och vattendrag. Inom ramen för bevarandet av naturmil-
jöer ska reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet ska uppnås genom att skogsmark, vatten och övriga naturmiljöer ut-
vecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfäll-
ning, nyetablering av träd, översvämning samt svampars och insekters ned-
brytning av ved med mera tillåts fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att under-
lätta för allmänhetens friluftsliv. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Lappavaberget 
Dossiernummer 2402291 
NVR-id 2044230 
Kommun Bjurholm 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Lappavaberget ligger ca 3 km söder om Bjurholm, 

Ekokarta 20J 8d, mittkoordinat: 706500, 7092400 
(SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 29a, kustslätter och dalar med finsediment kring 
Bottenviken  

Värdetrakt (Skogsskyddsstrate-
gin 2005, ISBN 91-975699-1) 

Nr 24, granskogstrakt 

Natura 2000-område Öreälven (SE0810434) 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 till beslutet 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket och enskild 
Fastighet Berg 1:4 och S:1, Mellanå 2:1, Önskanäs 1:9 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 35,3 hektar 
Landareal 
Skyddad areal produktiv skog 

34,4 ha 
27,5 ha 

 
 
2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura2000-kod Areal (ha) 
Större vattendrag 3210 2,7 
Svämängar 6450 0,1 
Taiga  9010 20,4 
Näringsrik granskog 9050 5,9 
Osäker taiga 9810 2,8 
Icke-natura naturtyp 9900 3,4 

1Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Lappavaberget ligger ca 3 km söder om Bjurholm och utgörs av skogarna på 
Lappavabergets södra del, de östvända brinkarna och ravinerna mot Öreäl-
ven vid byn Mellanå, samt strandskogarna kring Nystranden på Öreälvens 
östra sida. Öreälvsleden går längs områdets östra gräns och en raststuga lig-
ger längs leden strax söder om området. Stora delar av områdets skogar är 
högproduktiva och lågörtsvegetation dominerar ofta fältskiktet.  
 

 
Lappavabergets naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Området ligger i anslutning till högsta kustlinjen i Öreälvens dalgång, 110-
230 m ö h. Berggrunden består av fin- till medelkornig rödgrå granit, 
Härnögranit. Bergarterna runt reservatet utgörs i huvudsak av metagråvacka, 
som är karakteristisk för länets kustområde. På grund av närheten till Ång-
ermanbalen, som består av gabbro och diorit, kan det finnas vissa inslag av 
näringsrika mineral i moränen inom reservatet. I öster består jordarterna 
längs älven huvudsakligen av sandiga älvssediment. Landformerna här har 
högt naturvärde, klass 2, i den regionala grusinventeringen. Det förekommer 
meandring i dessa sediment norr och söder om reservatet. Mot väster, efter 
älvsedimenten, följer ett smalt stråk med finkorniga havs- och sjösediment. 
Därefter övergår jordarterna i högre terräng till morän. Inom reservatets 
högsta delar består marken av berg i dagen. 
 
De högsta delarna av Lappavaberget är bevuxen med gammal, lågvuxen och 
svagt skiktad hällmarkstallskog med allmänt senvuxna, 130-200 år gamla 
tallar. Skogen är ofta mycket gles och terrängen är dramatisk med många 
små stup, stora lavklädda block och kalspolade hällmarker. På toppen av 
berget finns ett vindskydd som används regelbundet av invånarna i de om-
kringliggande byarna, och här erbjuds en storslagen utsikt över Öreälvsda-
len. Nedanför de kalspolade berghällarna går en mycket skarp gräns mot en 
högrest och grovstammig grandominerad barrblandskog av frisk blåbärstyp. 
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Barrträden är mestadels omkring 130 år men träd på 150-200 år förekommer 
spritt i beståndet. Lövinslaget är bitvis rätt stort med flera kloner av grov 
asp, en del grövre björk samt enstaka sälgar. Det är måttligt till allmänt med 
död ved i granskogen och gott om hänglavar. Här och var i området finns 
spridda block och mossbevuxna, fuktiga lodytor. Hela detta område är ge-
nomhugget längre tillbaka i tiden, men verkar ha stått orört sedan dess.  
 

 
Blockrik hällmarkstallskog på Lappavaberget. Foto: Andreas Garpebring. 

I den branta sluttningen närmast Öreälven finns bördig, hög- och grovvuxen 
grannaturskog med 100-150 år gamla träd och inslag av löv, bland annat en 
del grov asp, samt allmänt-rikligt med död barr- och lövved i olika nedbryt-
ningsfaser. I en mindre ravin intill Öreälven påträffades den starkt hotade 
trådbrosklaven (Ramalina thrausta).  

Området söder om berget är mycket kuperat med flera raviner. Här växer en 
grovstammig och högproduktiv granskog på drygt 100-140 år med stort in-
slag av lövträd, främst björk. Skogen är genomhuggen i omgångar och na-
turskogsstrukturer som död ved och äldre träd förekommer sparsamt uppe 
på åsryggarna, men mer allmänt nere i ravinerna. Markvegetationen i ravin-
områdena och intill Öreälvens strand är genomgående frodig med gott om 
låg- och högörtsvegetation. Här växer bland annat trolldruva (Actaea spi-
cata), knärot (Goodyera repens), liljekonvalj (Convallaria majalis), ormbär 
(Paris quadrifolia) och andra näringskrävande örter. 

Öreälven har i samband med tidigare flottningsverksamhet utsatts för rens-
ningar. Älven är utöver detta tämligen opåverkad och hyser arter som är 
typiska för ekologiskt funktionella vattendrag med höga naturvärden såsom 
lax, flodpärlmussla och utter. 
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Öster om Öreälven ingår en kantzon mot älven med ca 70-årig lövrik gran-
skog. Detta delområde har inkluderats i reservatet för att värna landskaps-
bilden i älvdalen och som skyddszon mot Öreälven. 

 
Frodig strandskog längs Öreälven. Foto: Andreas Garpebring. 

Reservatet erbjuder livsmiljöer för många hotade och sällsynta 
naturskogsarter. Bland annat följande arter har hittats i området (hotkategori 
enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad och 
EN = starkt hotad): gammelgransskål (NT), granticka (NT), rosenticka 
(NT), stor aspticka (NT), timmerticka, ullticka (NT), bårdlav, garnlav (NT), 
kolflarnlav (NT), luddlav, lunglav (NT), skinnlav, småflikig brosklav (NT), 
stuplav, trådbrosklav (EN), vedskivlav (NT), violettgrå tagellav (NT), mörk 
husmossa, brudborste, hässlebrodd, kanelros, knärot (NT), liljekonvalj, 
ormbär, skogsvinbär, smörboll, svarta vinbär, trolldruva, ögonpyrola, 
skogsduva (NT), tjäder, tofsmes, tretåig hackspett (NT), bronshjon. 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i två skötselområden med utgångspunkt från de över-
gripande naturtyperna i området (bilaga 1). För båda områdena redovisas 
bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets bevarandetillstånd anses 
gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 
 
3.1 Skötselområde 1: skog med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av samtliga skogar inom reservatet. 
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Bevarandemål  
Skötselområdet innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen 
ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande 
och döende, stormfällningar, brand, insekters och svampars nedbrytning av 
ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en del i skogens naturliga ut-
veckling kan dessa processer medföra att området periodvis kan komma att 
få en förändrad karaktär.  
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. Sanering av främmande trädslag ska utföras vid behov. 
 
3.2 Skötselområde 2: större vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av en sträcka av Öreälven som rinner genom reserva-
tet (SE709980-166523 i vatteninformationssystem i Sverige, VISS).  
 
Bevarandemål 
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till. Vattendraget ska ha 
en intakt, naturlig hydrologi. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling med möjlighet till restaurering av vattendraget vid behov. 
 
 
4. Skötselområde för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 
och anläggningar, bilaga 1. Tillgängligheten till reservatet är god eftersom 
det är beläget nära en allmän grusväg. Området används regelbundet av in-
vånarna i närområdet. I övrigt bedöms besöksfrekvensen till Lappavaberget 
bli ganska begränsad. 
 
Framkomligheten i området är mycket skiftande, från lättvandrade gransko-
gar och hällmarker till steniga och bitvis mycket branta sluttningar. Små 
stigar löper genom reservatet på flera ställen. På toppen av Lappavaberget 
finns ett vindskydd i ganska dåligt skick som används regelbundet av invå-
narna i de närmsta byarna. Öreälvsleden löper i anslutning till reservatets 
östra gräns. 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet främst ska nyttjas 
utifrån dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde. An-
läggningar i reservatet ska underlätta för besökare och förstärka områdets 
upplevelsevärden.  
 
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, 
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas en väl 
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underhållen informationsskylt. Information om reservatet ska också i lämp-
lig omfattning finnas via internet, appar eller andra tekniska lösningar. 
 
Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på 
lämplig plats för informationsskyltning redovisas i bilaga 1. Det ska på skyl-
ten 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 Lappavabergets naturreservat 
på länsstyrelsens webb, via appar och andra tekniska lösningar publiceras 
utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information 
om andra naturreservat i länet. 
 
Eftersom området besöks regelbundet av invånarna i närområdet kan en 
parkeringsplats vid behov anläggas i anslutning till reservatet. Parkering 
anläggs lämpligast på skifte Mellanå 2:1 under kraftledningen längs Lill-
Vännäsvägen, se bilaga 1. Det ska även finnas möjlighet att vid behov byta 
ut det befintliga vindskyddet på Lappavaberget. En stig bör då märkas upp 
från parkeringsplatsen till vindskyddet enligt bilaga 1. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
På skiftet Mellanå 2:1 finns en båtplats vid Öreälvens västra strand, se bi-
laga 1.  
 
 
6. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande 
jakt- och fiskelagstiftning 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 När Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 2016 1 
Anläggning av parkeringsplats Se bilaga 1 Vid behov 2 
Anläggning av vindskydd Se bilaga 1 Vid behov 2 
Uppmärkning av stig Se bilaga 1 Vid behov 2 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
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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. 
 
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 skötselområden med förslag på placering av parkeringsplats, 
informationsskylt, vindskydd och stig. 
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