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Beslut om naturreservat för Luspberget i Storumans 
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.  
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Luspberget 
Nummer 2402242 
Reg-DOS id 2020167 
Natura 2000 -  
Kommun Storuman 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 5 km V Storuman, ekokarta 23H4a-b 

Mittkoordinat (RT90 2,5 gon V): 1555727, 7222352 
Naturgeografisk region 33 h, Förfjällsregion med huvudsakligen 

nordligt boreal vegetation 
Värdetrakt - 
Bränningstrakt - 
Gräns Se beslutskarta 
Markägare Sveaskog 
Fastighet Del av Storumanskogen 1:1 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 457 ha 
Skyddad areal produktiv skog1 408 ha 
 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med Luspbergets naturreservat är att bevara miljöer och strukturer 
som kännetecknar boreala ur- och naturskogsartade barrskogar. Genom 
bevarandet säkerställs livsmiljöer för de organismer som är beroende av 
dessa ekosystem. Syftet nås genom naturvårds- och restaureringsbränning 
samt fri utveckling vilket innebär att naturliga processer tillåts fortgå ostört. 
Naturskogsstrukturer som skiktning, äldre lövträd, gamla grova träd och död 
ved ska förekomma i gynnsam omfattning. Friluftsliv som grundar sig på 
allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna 
se och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, 
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ska reservatet även kunna nyttjas för naturstudier, undervisning samt 
forskning. 
 
 
Motiv för beslutet 
Luspbergets naturreservat utgörs av ett större skogsberg omedelbart i 
anslutning till Luspsjön, vilken utgör en vik av sjön Storuman (Umeälven). 
Skogarna i reservatet är allt ifrån urskogsartade tall- och granskogar till 
medelålders, mer skogsbrukspåverkad barrskog med hög andel lövträd vilka 
kan förväntas utveckla mycket höga naturvärden på sikt. Flera sällsynta och 
rödlistade arter har hittats inom området, exempelvis liten sotlav, 
dvärgbägarlav, lunglav, lappticka, rosenticka och rynkskinn. 
 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att bevara dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara dess ursprungliga flora och fauna. För att livskraftiga 
populationer av dessa växter och djur långsiktigt ska överleva i landskapet 
krävs att tillräckligt stor andel av skogsmarken håller de ekologiska 
kvaliteter som arterna behöver för att kunna överleva, reproducera och 
sprida sig. Skogarna på Luspberget håller mycket hög ekologisk kvalitet och 
har stor betydelse för flera sällsynta och hotade arter som är helt beroende 
av gamla naturskogar. Luspberget ligger dessutom i en trakt med flera andra 
värdefulla naturskogar vilket ytterligare förstärker områdets 
bevarandevärde. 
 
Länsstyrelsen bedömer att området är prioriterat enligt de nationella och 
regionala strategierna för skydd av skog. I och med detta beslut om 
naturreservat så skyddas 408 hektar produktiv skogsmark med höga 
naturvärden. Skyddet av detta område bidrar därigenom till att nå 
miljömålet Levande skogar.  
 
Luspberget är viktigt för bevarande av den biologiska mångfalden. 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och andra arbetsföretag eller 
anläggningar ej går att förena med ett bevarande av områdets värden. Därför 
är detta, enligt länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med 
miljöbalkens 1 kap 1 § bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för bevarandet av den 
biologiska mångfalden och för allmänheten är stora och överväger de 
negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. 
Vid avvägning enligt 7 kap 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna 
inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 
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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 genomfördes av länsstyrelsen i Västerbotten 
under 2003 och 2004. Resultatet redovisades i rapporterna Skyddsvärda 
statliga skogar, med rapportnummer 5343 (2004) och 5474 (2005) utgivna 
av Naturvårdsverket. Eftersom arealen skyddsvärd skog vida översteg det 
regionala miljömålet enades myndigheterna tillsammans med Sveaskog om 
att göra en prioritering av de identifierade områdena. Ett fördjupat samråd 
hölls mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten 
samt Sveaskog. Samrådet kallades ”kategorisering av områden på 
Sveaskogs markinnehav” och innebar att de aktuella områdena fördes till 
olika kategorier; formellt skydd som naturreservat, skyddat av Sveaskog 
eller brukat med olika nivå av naturhänsyn.  
Resultatet av den kategoriseringen redovisades för Västerbottens del i 
rapport 5497 (2005), utgiven av Naturvårdsverket. 
 
Under 2008 träffades en överenskommelse mellan Sveaskog och 
Naturvårdsverket med syfte att ge särskilt värdefulla naturskogsområden ett 
långsiktigt skydd. Syftet var också att bidra till genomförandet av 
miljökvalitetsmålet Levande skogar och att underlätta och rationalisera 
myndigheternas arbete med att ge de utpekade områdena ett långsiktigt 
lagfäst skydd som naturreservat. Överenskommelsen innebär för 
Västerbottens del att de 44 områden som kategoriserats som naturreservat 
och ännu inte förvärvats av Naturvårdsverket, kan inrättas som naturreservat 
utan krav på ekonomisk ersättning från Sveaskogs sida. I normalfallet 
kvarstår Sveaskog som markägare. 
 
Luspberget är ett område som klassats som naturreservat i den ovan nämnda 
kategoriseringsrapporten och dessutom omfattas av överenskommelsen om 
långsiktigt skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden. 
 
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Yttranden har inkommit från Naturvårdsverket, SGU, 
Sveaskog, Skogsstyrelsen och Storumans kommun. Ingen av dessa hade 
någon direkt erinran mot beslutet, men Naturvårdsverket reserverade sig 
något mot bränningsplanerna i området bl.a. med hänvisning till att de 
saknar regional överblick över den sammantagna omfattningen av 
naturvårdsbränning i landskapet. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i 
Storumans kommun är positiv till reservatsbildningen men påpekar att det är 
viktigt för en glesbygdskommun som Storuman är att markområden och 
andra naturresurser kan utnyttjas på ett sådant sätt att även kommande 
generationer kan bo kvar och finna sin försörjning i kommunen. Skälig 
hänsyn har tagits till remissinstansernas synpunkter i beslutet.
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Reservatsföreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet enligt B-föreskrifterna och som anges i den till detta 
beslut hörande skötselplanen. Virke och avverkningsrester, som genereras 
vid eventuella skötselåtgärder och som av naturvårdsskäl inte bör lämnas i 
reservatet, får tillvaratas av markägaren. 
 
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
Det är förbjudet att 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, tex. vindkraftverk, torn, bro, 

spång, mast, mark- eller luftledning 
 
2. anlägga parkeringsplats, väg, led eller stig, 
 
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

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

 
4. bortforsla, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller 
skogsvårdsåtgärd,  

 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg, 

björn och i förekommande fall kronhjort vid jakt samt för 
snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark, 

 
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel, 
 
8. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna orientering eller annan 

idrottstävling. 
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B. Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare 
att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)  
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet, 
 
2. utmärkning av stigar och uppförande av andra anläggningar för det 

rörliga friluftslivet enligt fastställd skötselplan, 
 
3. uppsättning av informationstavlor, 
 
4. naturvårdsbränning och därmed nödvändiga åtgärder (t.ex. grävning av 

mineraljordssträng, användande av skum, gel eller liknande medel), 
 
5. undersökningar och övervakning av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
C. Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, 
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken) 
Det är förbjudet att 
 
1. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på 

snötäckt, väl tjälad mark,  
 
2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,  
 
3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd 

inräknade,  
 
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar 

med undantag för bär och matsvamp,  
 
5. fånga eller insamla insekter och andra djur,  
 
6. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning, 
 
7. elda, med undantag av mindre brasor (max 0,5 m2) med egen medhavd 

ved. 
 

Föreskrifterna under C gäller även fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet när de inte nyttjar sin rätt att bruka fastigheten.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  

Enligt 29 kap 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra 
straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan 
Länsstyrelsen enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om 
rättelse. 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Efter bildandet av naturreservatet omfattas området inte av bestämmelserna 
i skogsvårdslagen. 

Chris Heister 
Åsa Granberg 

Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
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Beslutskarta till Luspbergets naturreservat   
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1. Syftet med säkerställande och skötsel 
Syftet med Luspbergets naturreservat är att bevara miljöer och strukturer som 
kännetecknar boreala ur- och naturskogsartade barrskogar. Genom bevarandet 
säkerställs livsmiljöer för de organismer som är beroende av dessa ekosystem. Syftet 
nås genom naturvårds- och restaureringsbränning samt fri utveckling vilket innebär 
att naturliga processer tillåts fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som skiktning, äldre 
lövträd, gamla grova träd och död ved ska förekomma i gynnsam omfattning. 
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och 
besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver 
friluftsliv, ska reservatet även kunna nyttjas för naturstudier, undervisning samt 
forskning. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Luspberget 
Nummer 2402242 
Reg-DOS id 2020167 
Natura 2000 -  
Kommun Storuman 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 5 km V Storuman, ekokarta 23H4a-b 

Mittkoordinat (RT90 2,5 gon V): 1555727, 7222352 
Naturgeografisk region 33 h, Förfjällsregion med huvudsakligen 

nordligt boreal vegetation 
Värdetrakt - 
Bränningstrakt - 
Gräns Se beslutskarta 
Markägare Sveaskog 
Fastighet Del av Storumanskogen 1:1 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 457 ha 
Skyddad areal produktiv skog1 408 ha 
1 Baserat på Sveaskogs beståndsregister. Indelningen i naturtyper och skötselområden är baserat på 
andra kriterier och överresstämmer därför inte alltid med detta. 
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2.2 Naturtyper inom området   

1Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994 (se bilaga 1). 
 
Naturtypsindelning2 Areal (ha) 

Västlig taiga (9010) 206,5 
Västlig taiga - granskog (9011) 48,5 
Västlig taiga - tallskog (9012) 68,9 
Västlig taiga – hällmarkstallskog (9014) 21,5 
Gles hällmarkstallskog (8920) 5,4 

Skog 

Övrig skogsmark (9900) 89,6 
Våtmark Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  

    intermediära kärr och gungflyn (7140) 
13,5 

 Dystrofa sjöar och småvatten (3160) 2,7 
2 Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur, rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 

1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (se bilaga 2). 
 
 
2.3 Beskrivning av reservatet 
Luspberget ligger ca 5 km väster om Storumans samhälle och utgörs av ett större 
skogsberg omedelbart i anslutning till Luspsjön, vilken utgör en vik av sjön 
Storuman (Umeälven). Berget är svagt utdraget i nordväst-sydostlig sluttning, med 
branta sluttningar åt nordost och sydväst och flackare ”svansar” åt nordväst och 
sydost. Utspritt på berget finns flera mindre myrmarker och på toppen av berget 
ligger även några små tjärnar. På bergets övre delar finns också några medelstora 
hällmarksområden. Terrängen är bitvis blockrik och på bergets branta sidor är 
jordtäcket tunt. I övrigt täcks berget av en ganska grovkornig morän med måttlig 
mäktighet. På bergets västra och södra sida finns isälvseroderade ytor och några 
isälvsrännor markerar ytterligare dräneringsriktningen ner mot Umeälvens fåra. 
Berggrunden består av näringsfattig röd till grå, medel- till grovkornig porfyrisk 
granit, s. k. Revsundsgranit, vilken är karakteristisk för länets inland. Reservatet är 
lättillgängligt och tangeras både i norr och i väster av vägar, den i norr kommer 
direkt från Storumans samhälle. Öster om reservatet löper Umeälvens torrlagda fåra. 
I den omedelbara närheten omges reservatet av relativt hård brukade skogar, men 
inom de närmsta milen ligger flera andra ur- och naturskogar.  
 
Skogarna i reservatet är allt ifrån urskogsartade tall- och granskogar till medelålders 
barrskogar med hög andel lövträd vilka förväntas utveckla mycket höga naturvärden 
på sikt.  
 

Naturtypsindelning1 Areal (ha)  
Skog Barrskog (2.1) 262,3 
 Granskog av blåbärsris-typ (2.1.2.1) 48,5 
 Tallskog (2.1.1) 102,7 
 Klippvegetation på fattiga bergarter (7.1.1) 26,9 
Våtmark Fattigkärrvegetation (3.2) 13,5 
 Sötvattenvegetation (6) 2,7 
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Reservatets finaste skogar ligger i ett kärnområde på bergets översta delar. Den mest 
högklassiga tallskogen ligger i anslutning till hällmarksavsnitten på södra delen av 
toppområdet, där omkring 300 år gamla tallar förekommer väl spridda. Nordost om 
den fina tallskogen ligger ett större avsnitt med starkt narturskogsartad granskog. 
Skogen är relativt högproduktiv och grovvuxen och innehåller rikligt med lågor i 
olika nedbrytningsstadier och allmänt med stående döda träd. Urskogskaraktären 
förstärks av en mycket rik förekomst av hänglavar. Uppe på toppområdet finns också 
dramatiska klippformationer, klippstup och stora block vilket ytterligare förstärker 
karaktären av vildmark och orördhet.  
 
De förnämliga naturskogskärnorna omges av stora sammanhängande områden med 
gammal, måttligt påverkad barrskog med mindre tydlig naturskogskaraktär. 
Regelbundet men glest förekommer dock t.ex. inslag av 150-170 år gamla 
tallöverståndare, spridda lågor, gamla granar och grova gamla lövträd. Även en del 
lumpat virke från dimensionsavverkningar förekommer. I östra delen av området 
finns stora arealer med medelålders, mycket lövrik tallskog, som har potential att 
kunna utveckla höga naturvärden. Även mindre delar med ännu yngre skogar eller 
hyggen förekommer. 
 
Luspbergets skogar, med kärnor av både urskogsartad gran- och tallskog, omgivna av 
sammanhängande områden med barrblandskog med gamla träd och död ved av både 
barr och löv, gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av denna 
typ av ekosystem. Följande noteringar av ovanliga och intressanta arter har gjorts i 
området (hotkategori enligt rödlistan 2005 anges inom parentes): Svampar: Harticka 
(NT), lappticka (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT). Lavar: Liten sotlav (VU), 
dvärgbägarlav (NT), lunglav (NT), skrovellav (NT), rödbrun blekspik (NT), 
vitskaftad svartspik (NT). 
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Översiktskarta Luspbergets naturreservat. Röd gräns = Luspbergets naturreservat, grön gräns = 
befintliga reservat 
 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande 
naturtyperna i området (bilaga 3). För varje skötselområde redovisas ett eller flera 
mätbara bevarandemål. Skötselområdets bevarandetillstånd anses gynnsamt när 
dessa bevarandemål är uppnådda.  
 
3.1 Skötselområde 1, Gran och barrblandskog med fri utveckling, areal 157 ha 
Skötselområde 1 ligger i huvudsak på och omkring toppen av berget, med små bitar 
av skötselområde 3 och 4, hällmarker och våtmarksområden, insprängt. Söder om 
toppen är skogarna grovvuxna granskogar medan de är mer varierade och 
uppblandade med andra trädslag, framförallt tall, på nordvästra sidan om toppen. 
Majoriteten av skötselområdet har redan idag tydliga ur- och naturskogskvalitéer 
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med gott om död ved och gamla träd. Resterande delar av området består också av 
äldre skog men har högre påverkansgrad än den övriga skogen och tydligare spår av 
äldre tiders skogsbruk. Skötselområdets skogar ska lämnas för fri utveckling, vilket 
innebär att utvecklingen ska präglas av naturliga processer så som trädens åldrande 
och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt 
nyetablering av träd i skogen. Det innebär även att spontan brand bör tillåtas brinna 
inom skötselområdet så långt det är möjligt utifrån säkerhetsmässiga aspekter. De 
arealer skog i skötselområdet som ej utgörs av naturskog i dag ska på sikt och genom 
frånvaro av mänskliga ingrepp få utvecklas mot ett naturskogsartat tillstånd med 
samma bevarandemål som omgivande skogar. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen ur- och naturskog uppgår till 157 ha. 
 
Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
 
 
3.2 Skötselområde 2, Talldominerad skog med naturvårds- och 
restaureringsbränning, areal 277 ha 
Skötselområde 2 sträcker sig som ett uppbrutet band runt kanten på nästan hela 
reservatet. Skogarna i skötselområdet är tallskogar eller talldominerade blandskogar 
som alla är mer eller mindre tydligt påverkade av bränder. Brand var historiskt sett 
mycket vanligare i västerbottens skogar förr än vad det är idag och spår av detta kan 
ses t.ex. som kolade stubbar och brandljud i levande träd som överlevt en eller flera 
bränder. Idag brinner skogarna mycket sällan vilket bl.a. medför att områden som 
tidigare varit talldominerade successivt kommer att bli mer och mer grandominerade. 
För att upprätthålla prägeln av brand i skötselområdets skogar, motverka granifiering 
och gynna de organismer som är direkt knutna till brand eller till brandpräglade 
habitat ska skötselområdet brännas. Hela området bör inte brännas vid samma 
tidpunkt utan bör istället delas upp och brännas med minst några års mellanrum för 
att förlänga tidsperioden som de olika stadierna av brandsuccession finns tillgängliga 
i landskapet. Den första naturvårdsbränningen bör dock ske inom tio år, dvs. innan år 
2020.   
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• Alla delar av området ska brinna med ett naturligt intervall, vilket är ca vart 
100 år. 

• arealen brandpräglad barrskog uppgår till 277 ha. 
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Skötselåtgärder 
Naturvårdsbränning skall utföras inom skötselområdet. En exakt avgränsning för 
enskilda naturvårdsbränningar tas fram i samband med den detaljplan som görs strax 
innan bränningen (brandplanen). De utvalda delarna bör brännas med ett för området 
naturligt intervall, vilket är med ca 100 års mellanrum. Om graninväxning i delar av 
området utgör ett hinder kan avverkning för att underlätta kontrollerad bränning 
genomföras. Ovan beskrivna åtgärder kommer att infogas i en övergripande 
planering för naturvårdsbränning i länets samtliga naturreservat. Det innebär att en 
prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där ovan beskrivna 
skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra naturreservat. 
 
 
3.3 Skötselområde 3, Hällmarksområden med fri utveckling, areal 6 ha 
Insprängt i skötselområde 1 och 2 ligger flera mindre områden med mer eller mindre 
bevuxna hällmarksområden. Dessa områden ska lämnas till fri utveckling. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen glest bevuxna hällmarksområden uppgår till 6 ha. 
 
Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
 
 
3.4 Skötselområde 4, Våtmarker och tjärnar med fri utveckling, areal 16 ha 
Insprängt i skötselområde 1 och 2 ligger flera mindre myrområden och några mindre 
tjärnar. Dessa bildar tillsammans skötselområde 4 och ska utvecklas fritt utifrån 
naturliga hydrologiska processer med de strukturer och artsamhällen som hör dessa 
naturtyper till. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen våtmarker och tjärnar uppgår till 16 ha. 
• hela skötselområdet har en ostörd hydrologi. 
 

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
 
 
4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och 
anläggningar (bilaga 4). Reservatet ligger nära Storumans samhälle och är relativt 
välbesökt, vilket den vältrampade stigen tydligt visar. Längs med stigen, på toppen 
av berget, finns även ett timrat vindskydd som ägs av Sveaskog. I och med bildandet 
av reservatet blir länsstyrelsen ansvarig för att hålla vindskyddet i bra skick. En 
eventuell ökning av besök till följd av reservatsbildningen bedöms inte komma att 
äventyra områdets naturvärden.  
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4.1  Skötselområde för Friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. Nyttjandet av området som utflyktsmål ska främjas 
genom att den befintliga stigen markeras och att sex informationsskyltar sätts upp. 
Den skylt som sitter där den befintliga stigen skär reservatets norra gräns ska vara av 
storlek A2, resterande skyltar ska vara av storlek A3 (bilaga 4).  
 
Mål 

• den befintliga stigen ska hållas väl markerad 
• det ska finnas sex väl underhållna informationsskyltar med beskrivning av 

naturmiljöer i reservatet, föreskrifter för allmänheten samt en karta. 
 
 
Skötselåtgärder 

• Markering av stig 
• Montering av informationsskyltar. 

 
 
5. Övriga anläggningar 
Inga övriga anläggningar finns inom reservatet. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- resp. fiskerättsinnehavare 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. 
 
 
8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Plats Tid 
Naturvårds- och restaureringsbränning Se bilaga 3 Med start senast 2020 
Markering av stig Se bilaga 4 2010 
Montering av informationsskyltar Se bilaga 4 2010 
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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 reservatsföreskrifterna efterlevs, 
även utmärkningar och skyltar inom reservatet. Uppföljningen ska ske minst vart 
annat 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 resultat dokumenteras 
för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Vidare ska även kostnaderna för 
åtgärderna noteras. 

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 och 
enligt den indelning i naturtyper för basinventering av skyddad natur som presenteras 
på kartan i bilaga 2. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i 
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats. 

Kartbilagor: 
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden
2. Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur (N2000)
3. Skötselområden för naturvärden
4. Anläggningar för friluftsliv



Bilaga 1 
till Skötselplan för Luspbergets naturreservat 
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Karta över naturtyper enligt vegetationstyper i Norden, tillhörande skötselplan för Luspbergets 
naturreservat, dnr 511-12711-2009  

1. Barrskog (2.1)
2. Granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1)
3. Tallskog (2.1.1)
4. Klippvegetation på fattiga bergarter (7.1.1)
5. Fattigkärrvegetation (3.2)
6. Sötvattenvegetation (6)
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Naturtypsindelning enligt Basinventering av skyddad natur (N2000) 
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Karta över naturtyper enligt basinventeringen av skyddad natur, tillhörande skötselplan för 
Luspbergets naturreservat, dnr 511-12711-2009  

1. Västlig taiga (9010)
2. Västlig taiga - granskog (9011)
3. Västlig taiga – tallskog (9012)
4. Västlig taiga - hällmarkstallskog (9014)
5. Gles hällmarkstallskog (8920)
6. Övrig skog (9900)
7. Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn

(7140)
8. Dystrofa sjöar och småvatten (3160)
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Karta över skötselområden för naturvärden, tillhörande skötselplan för Luspbergets naturreservat, 
dnr 511-12711-2009  

1. Gran och barrblandskog med fri utveckling
2. Talldominerad skog med naturvårds- och restaureringsbränning
3. Hällmarksområden med fri utveckling
4. Våtmarker och tjärnar med fri utveckling
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