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Beslut om bildande av Lill-Skardbergets naturreservat
i Lycksele 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.
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter
ska gälla för naturreservatet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.
Administrativa uppgifter
Namn
Lill-Skardberget
Dossiénummer
2402340
NVR-id
2045633
Kommun
Lycksele
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
3 km NV Skarda, 13 km NV Örträsk
Ekokarta
21I 5i-j
Mittkoordinat
684169, 7127313 (SWEREF99TM)
Naturgeografisk
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med
region
mellanboreala skogsområden
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Skardaskogen 3:1 (fastighetsförrättning pågår)
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
53 ha
Landareal
53 ha
Areal produktiv skog 43 ha

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av brandpräglad tallnaturskog, våtmarker och delar av
ett vattendrag i ett sammanhängande naturlandskap med i huvudsak orörd
karaktär. Syftet är också att bevara biologisk mångfald knuten till dessa
miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern
dynamik och dels genom naturvårdsbränning eller brandefterliknande
åtgärder. Möjlighet finns att vid behov lägga igen diken och sanera
främmande trädslag. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att
underlätta för allmänhetens friluftsliv.
Skälen för beslutet
De brandpräglade tallnaturskogarna i Lill-Skardbergets naturreservat har ett
mycket högt skyddsvärde. Det finns gott om naturskogsstrukturer i form av
bland annat skiktning, diameterspridning, död ved och gamla träd. I området
finns dessutom våtmarker och vattendrag med låg påverkansgrad som bidrar
till att öka reservatets helhetsvärde.
De rödlistade arterna som påträffats i Lill-Skardbergets naturreservat är
beroende av naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att
fortleva i ett brukat skogslandskap. De höga naturvärden som
dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt
skydd för att kunna bevaras och utvecklas.
Reservatsföreskrifter
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller
vindkraftverk,
2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion,
funktion eller användningssätt,
3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel,
4. dra fram ledning eller rör,
5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
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6. tippa, dumpa eller anordna upplag,
7. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel att muddra, dämma eller reglera,
8. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta
bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl
stående som liggande,
9. införa för området främmande arter,
10. framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fällt
högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark
eller på is,
11. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall).
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. sanering av främmande trädslag där behov uppstår,
4. naturvårdsbränning,
5. brandefterliknande åtgärder som exempelvis ringbarkning, katning och
markstörning,
6. stängsling,
7. igenläggning av diken i anslutning till våtmarker och vattendrag,
8. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt
mark- och vattenförhållanden.
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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. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
hacka, gräva eller omlagra,
2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
buskar, såväl stående som liggande,
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
på snötäckt, väl tjälad mark,
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
anordning.
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
beslut,
b) renskötsel enligt rennäringslagen (1971:437).
Ärendets beredning
Naturvårdsverket fick 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en
naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark, det s.k. SNUS-uppdraget.
Syftet var att värdera den befintliga kunskapen och att bedöma vilka
områden som behövde ges ett formellt skydd som naturreservat. Ett mycket
omfattande inventeringsarbete, där bland annat Lill-Skardberget ingick,
genomfördes av länsstyrelsen i Västerbotten under 2003 och 2004.
Området har ägts av Holmen Skog AB och delvis varit nyckelbiotopsklassat
och frivilligt avsatt sedan tidigare. I och med ESAB-överenskommelsen
fördes området över till Naturvårdsverket.
ESAB (Ersättningsmark i Sverige AB) är ett dotterbolag till Sveaskog. År
2012 överfördes ca 100 000 hektar skogsmark från Sveaskog till ESAB.
Syftet med överföringen var att skogsmarken skulle användas av
Naturvårdsverket som bytesmark till skogsbolagen för planerade
naturreservat. Under 2013-2016 fick Naturvårdsverket utpekade områden
med höga naturvärden från skogsbolagen som i gengäld ersattes med
Sveaskogsmark. Under 2016-2017 fattas reservatsbeslut för en stor del av
dessa områden, däribland Lill-Skardberget.
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Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter.
SGU har inget att erinra mot förslaget.
Skogsstyrelsen tillstyrker reservatsbeslutet och förordar naturvårdsbränning
som förvaltningsinriktning i enlighet med skötselplanen. Skogsstyrelsen
påtalar att samråd med berörd sameby alltid ska kontaktas i samband med
planering av naturvårdsbränning, vilket är den normala arbetsgången på
Länsstyrelsen.
Lycksele kommun skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot
förslaget. Bildandet av Lill-Skardbergets naturreservat bedöms vara i linje
med kommunens översiktplan och naturvårdsstrategi.
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.
Översiktlig beskrivning av reservatet
Lill-Skardbergets naturreservat ligger ca 13 km nordväst om Örträsk och
domineras av en mäktig nordostvänd bergbrant. Områdets höga naturvärden
är främst knuten till den brandpräglade, fullskiktade tallnaturskogen. Det
finns gott om död ved och mycket gamla tallar. Inslaget av björk, asp och
sälg är bitvis allmänt. Närmast myren i öster har skogen stort inslag av gran
som ofta är gammal och senvuxen. Brandspår förekommer allmänt i hela
området.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas. Det huvudsakliga hotet mot
skogens, våtmarkernas samt den relativt opåverkade Skardbäckens
naturvärden utgörs av skogsbruk och annan storskalig markanvändning.
Skyddet stärker möjligheterna att nå det nationella miljökvalitetsmålet
Levande skogar genom att ca 43 hektar produktiv skogsmark ges ett
långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att stärka möjligheterna att
nå miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag samt Ett
rikt växt- och djurliv genom att områdets våtmarker, vattendrag och
förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar
även till att stärka möjligheterna att nå det nationella friluftsmålet
Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden
bevaras.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets höga naturvärden inte
går att förena med skogsbruk eller annan exploatering. Länsstyrelsen
bedömer också att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga
med ett bevarande av områdets helhetsvärden.
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SKÖTSELPLAN FÖR
LILL-SKARDBERGETS NATURRESERVAT
I LYCKSELE KOMMUN

Utsikt över reservatet från Lill-Skardbergets topp. Foto: Anna Hallmén, Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av brandpräglad tallnaturskog, våtmarker och delar av
ett vattendrag i ett sammanhängande naturlandskap med i huvudsak orörd
karaktär. Syftet är också att bevara biologisk mångfald knuten till dessa
miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska uppnås dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern
dynamik och dels genom naturvårdsbränning eller brandefterliknande
åtgärder. Möjlighet finns att vid behov lägga igen diken och sanera
främmande trädslag. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att
underlätta för allmänhetens friluftsliv.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Lill-Skardberget
Dossiénummer
2402340
NVR-id
2045633
Kommun
Lycksele
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
3 km NV Skarda, 13 km NV Örträsk
Ekokarta
21I 5i-j
Mittkoordinat
684169, 7127313 (SWEREF99TM)
Naturgeografisk region
30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellanboreala skogsområden
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Skardaskogen 3:1 (fastighetsförrättning pågår)
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
53 ha
Landareal
53 ha
Areal produktiv skog
43 ha
2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Mindre vattendrag
Obestämd fuktig-blöt gräs/hedmark
Taiga
Öppna mossar och kärr
Skogbevuxen myr
Icke natura-skog
1

Natura 2000-kod
3260
4811
9010
7140
91D0
9900

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

Areal (ha)
1
40
5
4
3
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2.3 Beskrivning av reservatet
Läge och landskap
Lill-Skardbergets naturreservat ligger invid väg 353 några km nordväst om
byn Skarda, omkring 4 mil sydsydost om Lycksele. Det omges av hyggen
och ung contortatall. Höjden över havet är 230-330 meter. Reservatet ligger
över högsta kustlinjen. Jordarten utgörs av ett mestadels tunt moräntäcke
med berg i dagen i sluttningens övre delar, samt torv längsmed Skardbäcken
i öster. Berggrunden består av porfyrisk granit.

Lill-Skardberget (rödmarkerat) ligger ca 3 km NV om Skarda och 13 km NV om Örträsk i
Lycksele kommun.

Skog
Bergets blockrika, delvis branta nordostsluttning täcks av brandpräglad,
fullskiktad och urskogsliknande tallskog. Det finns rikligt med 300-350 år
gamla tallar, ofta grova, och inslag av ännu äldre träd. Klenare tallågor
förekommer allmänt, medan det är måttligt med grövre lågor och torrakor.
Kolad ved och brandljud i både döda och levande barr- och lövträd
förekommer allmänt. Inslaget av björk, asp och sälg är bitvis allmänt.
Närmast myren i öster har skogen stort inslag av gran som ofta är gammal
och senvuxen. Mellan myren och vägen står en ganska klen blandbarrskog
bestående av främst gran och björk.
Terrängen i området är genomgående storblockig och bitvis mycket
dramatisk. Stora flyttblock ligger utspridda över hela området och det finns
även några områden med små blockhav där det inte växer någon skog.
Sluttningen nedanför toppen mot nordöst utgörs av ett ca 30 meter högt
lodrätt stup.
I sluttningen är det mycket glest mellan avverkningsspåren, men närmare
toppen ökar påverkansgraden. Skogen kring toppen är också något yngre än
skogen i resten av reservatet. Sannolikt har man gått in västerifrån och
gallrat de övre delarna i mitten av 1900-talet.
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Majoriteten av de äldre tallarna i Lill-Skardbergets naturreservat har ett eller flera
brandljud. Foto: Anna Hallmén, Länsstyrelsen.

Lill-Skardbäcken. Foto: Anna Hallmén, Länsstyrelsen.

Vattendrag
Skardbäcken rinner söderut genom torvmarkerna i reservatets östligaste
delar och ut i Vajbäcken strax sydöst om reservatsgränsen. Bäcken rinner
delvis genom våtmarker där den breder ut sig till större vattenspeglar. I
reservatets södra del rinner bäcken genom yngre gran- och björkskog som
växer på dikad torvmark. Det finns måttligt med död ved i bäckfåran.
Vattendragen tillhör Öreälvens avrinningsområde. Skardabäcken bedömdes
endast ha måttlig ekologisk status 2015, men konnektiviteten är god både
uppströms och nedströms. Ett dike ansluter från nordöst. Spår av bäver har
observerats i bäcken.
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Våtmarker
Våtmarkerna i reservatets östra delar utgörs av fattiga, topogena kärr och
blandmyrar av starr- och ristyp, samt skogsbevuxna myrar med tall. Några
mindre diken avvattnar delar av våtmarkerna ut i Skardbäcken.
Naturvårdsarter
Lill-Skardbergets kontinuitetsskogar utgör lämpliga livsmiljöer för flertalet
hotade och sällsynta arter. I reservatet har bland annat följande arter noterats
(hotkategori enligt Rödlistan 2015 inom parentes, där NT = nära hotad):
dvärgbägarlav (NT), kolflarnlav (NT), lunglav (NT), skinnlav, stuplav,
gammelgransskål (NT), skarp droppstaggsvamp, mindre märgborre,
spillkråka (NT), tretåig hackspett (NT).

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i tre skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda.
3.1 Skötselområde 1: brandpräglad skog (43 ha)
Skötselområdet omfattar all skog i reservatet. Skogen utgörs främst av
gammal brandpräglad tallskog. I angränsande skogsbestånd förekommer
contortatall som potentiellt kan komma att sprida sig innanför
reservatsgränsen.
I området förekommer rikliga spår av mindre märgborre, vilket kan indikera
förekomst av följearter som ingår i åtgärdsprogrammet för skalbaggar på
nyligen död tall 1.
Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så som
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och
sammansättning är påverkad av brand och branden har en roll i områdets
utveckling. Många träd bär spår av brand i form av brandljud. I perioder
efter brand kan områden vara öppna och luckiga med nya spirande
trädgenerationer. Normalt hyser beståndet betydande mängder död ved i
olika nedbrytningsstadier. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av
brand etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara
mer sluten. Skogen ska enbart hysa inhemska trädslag. Arealen
brandpräglad skog ska vara ca 43 hektar.

1

Pettersson, Roger B. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall, 20142018. Rapport/Naturvårdsverket: 6599. Stockholm: Naturvårdsverket.
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Skötselåtgärder
Bränning
Naturvårdsbränning ska övervägas som främsta skötselåtgärd trots att
bränning kan vara svår att genomföra i området rent tekniskt. Dels finns det
inga naturliga brandgränser och dels är terrängen bitvis mycket brant och
storblockig. Om bränning utifrån dessa förutsättningar ändå bedöms möjlig
bör ett ungefärligt brandintervall på maximalt 100 år eftersträvas.
Brandrotationen planeras på landskapsnivå utifrån länets strategi för
naturvårdsbränning. Lill-Skardberget ligger i ett bränningslandskap med
prioritet 3 (Skarda).
Brandefterliknande åtgärder
Om naturvårdsbränning inte kan genomföras ska istället mekaniska åtgärder
kunna utnyttjas för att efterlikna brandpräglade miljöer. Exempel på sådana
åtgärder är friställning av enskilda träd, luckhuggning, olika typer av
ringbarkning eller katning för att skapa döda, döende och försvagade tallar,
samt störning av botten- och fältskikt för att bland annat gynna marklevande
svampar.
Enligt åtgärdsprogrammet för skalbaggar på nyligen död ved ska
naturvårdsbränning användas som främsta skötselmetod eftersom branden
skapar en komplexitet och långsiktig utveckling som är mycket gynnsam för
programmets arter. Alternativa metoder enligt ovan kan användas
kompletterande för att motverka ett akut utdöende, t.ex. om behov finns att
öka solexponeringen, samt på platser där bränning inte kan genomföras.
Stängsling
Om den föryngring som kommer efter en bränning bedöms ha dåliga
förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska möjligheten att
bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.
Sanering av främmande trädslag
Sanering av contorta kan bli aktuellt om frön sprider sig in i reservatet från
angränsande plantering.
3.2 Skötselområde 2: våtmarker (10 ha)
Skötselområdet utgörs av samtliga öppna och trädbevuxna våtmarker inom
reservatet. Några enstaka grunda diken förekommer. Öster om Skardbäcken
ingår även någon hektar skog på torvmark som troligtvis kommit upp efter
dikning av en gammal slåttermyr.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkerna ska
ha en naturliknande hydrologi. Arealen öppna och trädbevuxna våtmarker i
reservatet ska utgöra ca 10 hektar.
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Skötselåtgärder
Igenläggning av diken
Igenläggning av diken kan genomföras för att återställa områdets våtmarker.
Om igenläggningen bedöms kunna påverka skogen på angränsande fastighet
ska åtgärden samrådas med berörd markägare.
3.3 Skötselområde 3: mindre vattendrag
Skötselområdet består av Skardbäcken (SE712745-164553 i VISS,
Vatteninformationssystem Sverige), biflöde till Vajbäcken och en del av
Öreälvens avrinningsområde. Vattendragen bedömdes ha måttlig ekologisk
status 2015, främst på grund av markanvändningen i närområdet. År 2015
bedömdes att 24 % av bäckens närområde och 32 % av svämplanet
utgjordes av aktivt brukad mark (skogsbruk) eller anlagda ytor (vägområde).
Inom reservatet rinner ett par diken ut i bäcken från nordöst.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Vattendraget ska
ha en naturliknande hydrologi och hydrokemi.
Skötselåtgärder
Igenläggning av diken
Igenläggning av diken kan genomföras om uppföljning visar att dikena har
negativ påverkan på vattendragets naturvärden. Om igenläggningen bedöms
kunna påverka skogen på angränsande fastighet ska åtgärden samrådas med
berörd markägare.

4. Mål och åtgärder för friluftslivet
Tillgängligheten till reservatet är relativt god. Det gränsar till väg 353, men
för att komma in i området därifrån måste besökaren korsa Skardbäcken
som bitvis är ganska bred. Ett alternativ är att ta sig in i området söderifrån,
där reservatsgränsen ligger ca 500 meter från närmsta väg. Även om
terrängen bitvis är storblockig och kuperad är det en relativt enkel vandring
längs åsryggen för att ta sig upp på Lill-Skardbergets topp. Därifrån erbjuds
en hissnande utsikt över reservatet och angränsande skogar.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga
förutsättningar.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig
omfattning finnas via internet eller andra tekniska lösningar.
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Informationen i området ska förhöja upplevelsen av besöket genom att den
är lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa
kartor. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås.
Områdets skyltning ska vara i gott skick och underlätta för besökare att
uppleva området.
Åtgärder för friluftslivet
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till
reservatsgränsen. Förslag på lämplig plats för informationsskylt redovisas i
bilaga 1. Ytterligare en skylt, gemensam för Lill-Skardberget och det
angränsande reservatet Stor-Skardberget, kan sättas upp mellan reservaten
på lämplig plats längsmed väg 353. Det ska på varje skylt 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 Lill-Skardbergets naturreservat på
länsstyrelsens webb, via appar 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 inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i
enlighet med gällande reservatsföreskrifter.

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.
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8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskyltar
Gränsmarkering
Naturvårdsbränning
Brandefterliknande åtgärder
Igenläggning av diken
Sanering av contortatall

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1
Skötselområde 1
Skötselområde 1
Skötselområde 2, 3
Vid behov

Prioritet1
1
1
2
2
3
1

1

Siffran 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
reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och
skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra
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
resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för
basinventering av skyddad natur.
Bilagor
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltarnas läge.

