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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av reservatet är att för framtiden bevara en skog med 
urskogsartad struktur. Skogen i reservatet ska få utvecklas ostört och orört och de naturliga 
processerna ska få löpa fritt. Inom ramen för detta mål ska reservatet ge möjlighet till 
naturupplevelser och forskning i ostörd natur. 
 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Lillträskets DR 
Skydd Naturreservat – 2402092  
Kommun Norsjö 
Läge 5 km väster om Norsjö, kartblad 23J 1d, naturgeografisk 

region 32c, koordinat 1667700 / 7208000 
Ägarkategori Sveaskog  
Totalareal 30,1 ha 
Areal produktiv skog 29,8 ha 
  
Indelning i naturtyper enligt KNAS 
Granskog 25,9 ha 
Tallskog 1,1 ha 
Barrblandskog 2,1 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Lillträskets naturreservat ligger 5 km väster om Norsjö samhälle. Reservatet utgör en del av 
en frodig nordsluttning mer mot sjön Lillträsket. Området avsattes som domänreservat 1959, 
men ombildades till naturreservat i slutet av 1990-talet i samband med Domänverkets 
bolagisering.  
 
Marken är genomgående frodig och främst bevuxen av gammal högrest granskog med enstaka 
inslag av tall. Granskogen är rikligt draperad av hänglavar. Grova aspar och sälgar med 
lunglav förekommer sporadiskt liksom björk och gråal. I området finns spår efter brand och 
den senaste branden övergick skogen för uppskattningsvis 220-250 år sedan. Längs med 
sluttningen löper fuktstråk och i öster springer en kallkälla fram. I denna del förekommer 
relativt rikligt med stormfällda granar. Lågor av gran förekommer i olika nedbrytningsstadier 
och dimensioner. Arter som rosenticka, tretåig hackspett och spindelblomster återfinns i 
området. Äldre stubbar och körvägar vittnar om människans tidigare nyttjande av skogen. 
Skogen håller trots det på att återfå en urskogsartad struktur.  
   
Från sluttningens övre delar får man utsikt över omgivande landskap. Lillträsket nås från en 
enkel skogsbilväg som skär genom sluttningens nedersta delar.   
 
 
 



 

 
 

 
 
         Figur 1. Översiktskarta för Lillträskets naturreservat. 
 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Lillträsket ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810335), 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 
 
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att 
utföras inom olika delar av reservatet. 
 
3.1 Barrskog (9010) 
Innefattar all skog inom reservatet som klassas som produktiv.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 30 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 får utvecklas fritt. Om det är motiverat för att nå uppsatta mål för död ved eller 
bevarandet av enskilda arter i området kan åtgärder komma i fråga. 
  
 
4. Friluftsliv 
 
Lillträskets naturreservat är lättillgängligt så till vida att det ligger relativt nära Norsjö och att 
vägar leder genom reservatet. Trots det nyttjas området i begränsad omfattning för friluftsliv. 
Reservatet ligger endast 1 km väster om campingområdet på Rävaudden och skulle genom 
skyltning från större vägar kunna bli mer känt bland allmänheten. Lillträskets naturreservat 
bedöms dock även fortsättningsvis få liten betydelse för friluftslivet (klass 3).  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Det finns en relativt ny skylt i A4 format uppsatt intill vägen och reservatsgränsen i öster. I 
övrigt finns inga anläggningar för friluftsliv. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Reservatet ska ha en reservatsskylt i A3 format.  
 
Åtgärder 

 
En ny reservatsskylt ska tas fram och sättas upp enligt bilaga 1. 

 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Reservatet genomkorsas av en skogsbilväg. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt och fiskerätten inom reservatet tillhör markägaren som i detta fall är Sveaskog. Jakt 
bedrivs enligt gällande jaktlagstiftning. 
 
 
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 skylt i A3-format 2010-2015 



 

 
 
 
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.  
 
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 områden har tagits fram. Den 
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 
 
 
Sändlista 
  
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 92122 Lycksele 
Norsjö kommun, Bygg- och miljö, 935 81 Norsjö35 81 NORSJÖ 
Naturvårdsregistret  
 
  
 
 



 

BILAGA 1 
 
 

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

 
 
Karta med markerad informationsplats. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10493-1996 
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