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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att bevara naturreservatets 
brandpräglade och urskogsartade struktur, med de arter som naturligt följer dess typiska 
dynamik. De delar av reservatet som naturligt är av mer brandrefugial karaktär, t ex 
gransumpstråk kring myrar, ska dock få utvecklas fritt.  
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Liksgelisen 
Skydd Naturreservat – 2402101 
Kommun Sorsele 
Läge 1.5 mil NV om Sorsele. Kartblad 24 H, 4-5, c-d. 

Naturgeografisk region 33H. Koordinat: 7278825 - 
15667327   

Ägarkategori Bolag, Sveaskog 
Fastigheter Sörberget 1:1 
Totalareal 249 ha 
Skog 209 ha 
Tallskog 194 ha 
Granskog   15 ha 
Vatten   12 ha 
Våtmark   22 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Liksgelisen ligger ca 1.5 mil nordväst om Sorsele, i Sorsele kommun. 
Reservatet täcks av en urskogsartad, brandpräglad tallskog och har en omväxlande topografi 
med moränkullar, tjärnar och myrar. På moränkullarna växer det mest tall medan de 
mellanliggande frodiga, friska till fuktiga partierna mest innehåller gran, björk och viden. På 
berget Liksgelisen dominerar gran med visst inslag av gammal tall. Några av tallarna i 
reservatet uppvisar spår av skogsbränder, den senaste branden uppskattas till början av 1800-
talet. Myrarna har tidigare slagits och tjärnarna har hyst öring varav ett bestånd ännu finns 
kvar. Inom området finns en gammal ängeskoja, troligen från 1880-talet. Den har restaurerats, 
liksom en ängeslada från samma tid. Intressant är även en restaurerad lappkåta, klädd med 
takspån från samma tid. Kåtan har brukats som höst- och vårviste av samer från Rans lappby 
och har varit i regelbundet bruk till någon gång på 1910-talet. Liksgelisen avsattes som 
domänreservat 1961 och ombildades till naturreservat 1997.  
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Liksgelisen ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810099), 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.   
 
 

 



 
          
           Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Liksgelisen.  
 
 
3. Skötsel av naturtyper  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Brandpräglad tallskog 
Innefattar all barrskog inom reservatet. Även de delar som idag har ett stort inslag av gran ska 
tillåtas brinna vid en planerad naturvårdsbränning. Om bränning vid fuktigare granstråk 
bedöms som svår att genomföra, t ex kring myrar och tjärnar, kan skogen lämnas till att få 
utvecklas fritt. Där bränning ur tekniskt perspektiv anses vara svår kan även 
brandefterliknande åtgärder genomföras. Privatägda ströängar samt ett större område kring de 
befintliga byggnaderna ska undantas från bränning (bilaga 2). 
 
Tallskogen i området ska med en naturlig brandfrekvens, eller brandefterliknande åtgärder, 
upprätthålla sin öppna flerskiktade struktur. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad tallskog ska vara minst 194 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till ett genomsnitt av ca 10-15% av den 

totala vedvolymen.  
• För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en 

dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.  
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till naturtypen ska kunna hittas. 
• Om möjlighet finns ska skogen brännas med ett för området naturligt intervall (70-100 

år). Med bränningarna ska eftersträvas att skapa goda livsförutsättningar för 
brandberoende arter.  

 
 



 

 
Åtgärder 
Kontrollerad naturvårdsbränning ska genomföras på all mark inom reservatet där det tekniskt 
sett är möjligt. Dock ej kring befintliga kulturlämningar och anläggningar. Brandefterliknande 
åtgärder i form av ringbarkning av gran kan genomföras där bränning inte är möjligt (endast 
ringbarkning, ej fällning). Gransumpdråg och andra mer naturligt granifierade miljöer inom 
reservatet kan dock få utvecklas fritt. 
 
En detaljerad brandplan kommer att tas fram när bränning blir aktuellt. Reservatet kan med 
fördel indelas i ett flertal delområden som bränns av i etapper. Eftersom vädret har en stor 
inverkan på bränningsresultatet skapar en uppdelning även en större skoglig heterogenitet i 
reservatet, samt gynnar brandkrävande arter.  
 
Med tanke på att reservatets tallbestånd har en mycket hög genomsnittsålder, samt att det 
fläckvis finns ett stort inslag av gran, ska reservatet brännas med en lågintensiv brand (låg 
flamfront). Bästa förutsättningarna för att bränna inom reservatet är efter en lång tids torka 
och med en luftfuktighet kring 50-60%. Reservatet får absolut inte brännas om luftfuktigheten 
understiger 40 %. Det finns då risk att en allt för hög andel av de gamla tallarna dör. De rätta 
förhållandena råder sällan under försommaren då det normalt är mycket torr luft, även under 
kvällar och nätter. Området ska därför inriktas på att brännas under sensommaren, kvällstid, 
då det ofta är en relativt hög luftfuktighet. Bränningen ska genomföras med korta 
antändningsslag, eller med en backande eld (mot vindriktningen), vilket håller ner 
intensiteten. Vid partier med mycket lågor, vilket är sparsamt förekommande inom reservatet, 
ska elden backa mot vinden.   
 
3.2 Våtmarker och vatten  
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar, 
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 34 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Skogssjöarnas och vattendragens vattenkemi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Främmande arter får ej förekomma. 
• Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna 

hittas.  
 
Åtgärder 
Fri utveckling av naturtyperna. Tillsyn av terrängkörning. Ej tillåta utsättning av fisk i 
fisktomma vatten.  
 
 
4. Friluftsliv 
 
Liksgelisen ligger relativt långt ifrån väl trafikerade vägar och större orter och kommer därför, 
med stor sannolikhet, aldrig att få ett högt besökstryck. De flesta som besöker reservatet tar 
sig in till reservatet från öster, via skogsvägarna som kommer in från Sorsele.  
 
Anordningar som tillförs reservatet ska därför vara enkla, informationen om området ska var 
bra och lättillgänglig.  



 

 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Informationsskyltar i A3-format finns uppsatta på ett flertal strategiska ställen inom 
reservatet. Från skogsvägen i söder finns en uppmarkerad stig som leder fram till det samiska 
vår- och höstvistet.   
 
Kvalitetsmål 
 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. 

• Den befintliga stigen ska hållas väl röjd och uppmärkt.  
• En informationsskylt i A1-format ska finnas vid vägen där stigen börjar, samt vid 

vändplanen i norr.  
 
Åtgärder 
 

• En ny reservatsskylt i A1-format ska tas fram och sättas upp på enligt skötselplan 
utmarkerade platser. Skyltarna ska sedan bytas ut vid behov. 

• Den befintliga stigen ska röjas och märkas upp på nytt (fram till kåtan). 
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Inom reservatet finns en gammal samisk vår- och höstvistesplats. Lämningarna, som delvis 
har restaurerats, består av en kåta, en ängeskoja och en ängeslada. Länsstyrelsen har inte 
lyckats få fram uppgifter på vem som äger byggnaderna, men vistet är utan tvekan värda att 
efterhållas.  
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning, Sveaskog förvaltar denna 
nyttjanderätt.  
 
 
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 
  
Ny reservatsskylt i A1-format + ställ 2007-2012 
Röjning och uppmarkering av befintlig stig (till kåtan) 2007-2010 
Naturvårdsbränning, allt eller i etapper 2007-2020 
Underhåll / reparation av det samiska vistet utförs i 

samråd med ägarna 
2007-2020 

 
 



 

 
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 – områden 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 
 2. Skötsel av naturvärden 
  
 
Sändlista 
 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Sorsele kommun, Bygg och miljökontoret, Burev. 4, Box 101, 92070 Sorsele 
Naturvårdsregistret – Anna W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            BILAGA 1  
 
        
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 
 

 
 

 Karta med informationsplatserna utmarkerade. 
 
 
 
 Tillhör reservatsbeslut dnr:  231-10517/96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 



                               BILAGA 2  
 
        
SKÖTSEL AV NATURVÄRDEN 
 
 

 
 
 Karta med privatägda ströängar (rödmarkerade områden), samt ett större område kring  
 befintliga anläggningar och ströäng (svart rastrerat område), som undantas från bränning. 
 Övrig mark inom reservatet ska om möjligt naturvårdbrännas. 
 
 
  
 
 Tillhör reservatsbeslut dnr:  231-10517/96 
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