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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara
naturreservatets urskogsartade och brandpräglade skogsstruktur, och därigenom även de arter
som normalt följer en brandsuccession. Delar som ur säkerhetssynpunkt är svåra att bränna
eller de delar som har befintliga grannaturvärden ska tillsvidare få utvecklas fritt.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Skyddad produktiv skog
vatten
myr
bergimpediment
tallskog
granskog
barrblandskog

Lilla Stutvattnet
Naturreservat – 2402122
Åsele
Ca 13 km nordväst om Fredrika, kartblad 22I 2-3 c-d,
naturgeografisk region 30a, koordinat 1616600 / 7118300
Bolag, Sveaskog
Högåsen 3:1
115.5 ha
87.2 ha
17 ha
7.8 ha
3.4 ha
44 ha
3.6 ha
33 ha

Förvaltare

Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Lilla Stutvattnet avsattes först som ett domänreservat 1959 på dåvarande AssiDomäns marker,
varefter området 1997 ombildades till naturreservat. Reservatet genomkorsas av en skogsväg
vilket sommartid gör det lätt att ta sig till reservatet. Det kringliggande landskapet är mjukt
kuperat och stora delar kring reservatet består av hyggen och tallungskogar, i norr
blocksänkor och gles yngre tallskog på torv- och myrmark.
Reservatet delas i två hälfter av vägen mellan Fredrika och Volmsjö, där den norra delen
innefattar sjön Lilla Stutvattnet. Skogen på denna sida om vägen är brandpräglad, längs
surdråg och lägre liggande partier finns dock ett stort inslag av gran. Precis invid vägen ligger
en vältrampad och välbetad renhage. Enligt preliminära dateringsarbeten som gjorts (vid
Institutionen för skoglig vegetationsekologi SLU, Umeå) finns minst fem skogsbränder
belagda bakåt i tiden. De tre senaste torde enligt dessa dateringar ha ägt rum 1666, 1693 och
1831. Det finns ett relativt stort antal tallöverståndare, vilka huvudsakligen uppkommit efter
branden 1693, flera bär spår av 1831 års brand.
I det nordvästra hörnet av reservatet ligger två knuttimrade kojor, vilka nu har rasat in.
Kojorna mäter cirka 5 x 5 meter och ligger på en mindre moränkulle, där omgivande skog har
utnyttjats hårt. Spridda överståndare och täta tallföryngringar dominerar norr och nordväst om
sjön. Nere vid sjön, inte långt från de tidigare nämnda kojorna, ligger ett äldre båthus (tomt).
Det nordöstra hörnet är tämligen sumpigt och gränsar mot en myr. Skogen liksom stubbarna

är av klenare dimension, samtidigt som inslaget av björk ökar markant. Träden har till största
delen avverkats med såg. Tillgången på lågor är generellt sett sparsam. Ytterligare lämningar
av människor återfinns längst i öster strax norr om vägen. Där står en gammal och väderbiten,
väl arbetad ställning drygt en meter hög, uppställd över en tänkt eld (enl.litteraturen användes
dessa ställningar till att torka växter över elden) och alldeles i närheten ligger resterna av ett
äldre inrasat “gömsle“ invid en större sten. Troligen är dessa lämningar av samiskt ursprung
och har samband med renhagen.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Lilla Stutvattnet.

Söder om vägen karaktäriseras området av en blandning av blocksänkepartier, med
huvudsakligen gran och löv, och talldominerade moränkullar. Tallöverståndare, 250-300 år
gamla, påträffas över större delen av området. I sydvästra delen av reservatet finns en samling
tallar som troligen uppkommit efter en brand på 1500-talet. Där återfinns bl a en stubbe vilken
avverkats omkring 1870 och som har tre brandljud (1666, 1693 och 1831). Allra längst i söder
finns en moränbacke med 300-åriga tallar. Tillgången på tallågor är överlag sparsam och de
flesta lågorna hittas i områdets nordöstra del. Inom reservatet finns även ett mindre bäckdråg
som rinner ifrån nordväst till sydöst.
2.3 Natura 2000
Naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810091), 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
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp,
utvecklingshistorik samt form av skötsel.
3.1 Barrblandskog
Innefattar all gran- och barrblandskog inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 65 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala
vedvolymen.
För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig
dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga.
3.2 Brandpräglad tallskog
Innefattar all brandpräglad skog som idag domineras av tall. Dessa skogar ska med en naturlig
brandfrekvens kunna upprätthålla sin öppna flerskiktade struktur.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad tallskog ska vara minst 22 hektar.
För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig
dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Andelen gran får ej överstiga 15 % (av stammantal > 6 cm dbh).
Om möjlighet finns ska bestånden brännas med ett för området naturligt intervall.
Bränningarna ska skapa goda livsförutsättningar för brandberoende arter.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall ska kunna hittas.

Åtgärder
Bränning, alternativt brandefterliknande åtgärder, inom mindre delområden med ett intervall
av högst 10 år (se bilaga 1).
3.3 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 25 hektar.
Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad.
Skogssjöarna/-tjärnarnas vattenkemi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.

•

Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna
hittas.

Åtgärder
Fri utveckling

4. Friluftsliv
Naturreservatet ligger lättillgängligt tack vare att det går en skogsväg igenom reservatet.
Området är dock inte ett välbesökt område, främst närboende vistas i området (klass 3).
Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar.
Informationsskyltar i minst A3-storlek ska finnas uppsatta längs den väg som passerar
igenom reservatet, se bilaga 2.

Åtgärder
Ta fram en ny reservatsskylt, sätts upp senast 2010. Skyltarna ska sedan bytas ut vid behov.

5. Övriga anläggningar
I det nordvästra hörnet av reservatet ligger två knuttimrade kojor som nu rasat in. Kojorna
mäter cirka 5 x 5 meter och ägs av Sveaskog.

6. Nyttjanderätter
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning och Sveaskog förvaltar denna
nyttjanderätt. Förnyelse eller utökning av jakträttsupplåtelse ska godkännas av länsstyrelsen.

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

Ta fram en ny reservatsskylt
Naturvårdsbränning inom utpekat område (1)
Naturvårdsbränning inom utpekat område (1)

2006-2010
2006-2010
2015-2020

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
Peter Näslund

Bilagor:

1. Indelning i skötselområden för Lilla Stutvattnet
2. Anläggningar och information för friluftslivet

Sändlista
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele
Åsele kommun, Miljö- och hälsoskydd, Box 200, 910 60 Åsele
Naturvårdsregistret, Peter N

BILAGA 1

INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN

1. Brandpräglad skog med naturvårdsbränning (rastrerat område)
2. Skog och våtmark med fri utveckling

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10510/96

BILAGA 2

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta med informationsplatserna utmarkerade.

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10510/96

