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Enligt sändlista 

 

 

Beslut om Mastakluddens 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.  

 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 

länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

 

Administrativa uppgifter 

Namn Mastakludden 

Nummer 2402276 

NVR-id: 2041291 

Kommun Lycksele 

Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Mastakludden ligger ca 25 km NO Lycksele, 

Ekokarta 22J 6c, 

mittkoordinat: 700300, 7181400 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden och berg-

kullslätter 

Värdetrakt (enligt Skogs-

skyddsstrategin, 2005) 

Nr: 6, tallskogstrakt. 

Bränningstrakt Siksele. Prioritet 1. 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 

Markägare/Ägarkategori Staten 

Fastighet Siksele 3:15, Sikseleskogen 1:1, Lycksele 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Totalareal 

Landareal 

167 hektar 

167 hektar 

Skyddad areal produktiv skog 135 ha 

 

 

Syftet med reservatet 

Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

Det boreala landskapet, som utgörs av brandpräglad barrnaturskog och my-

rar med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skyddsvärda 

arter ska vårdas och bevaras. Syftet är också att skydda ett i huvudsak opå-

verkat landskap från exploatering. 
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Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

Skadade livsmiljöer i form äldre hyggen ska återställas och därefter vårdas 

och bevaras. 

 

Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av 

områden för friluftslivet. 

 

Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla 

ett brandpräglat ekosystem med därtill hörande successioner. 

 

Motiv för beslutet 

Mastakluddens naturreservat utgör ett representativt utsnitt av det boreala 

och brandpräglade landskap med naturskogar som tidigare täckte Norrlands 

inland. Det är ett i huvudsak obrutet naturskogsområde med ett mosaikartat 

inslag av våtmarker. Skogarna är starkt talldominerade och tydligt präglade 

av skogsbrand. Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och 

att motverka exploatering. Många av områdets kvalitéer är knutna till den 

gamla naturskogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter 

beroende av naturliga processer som brand och naturskogsstrukturer som 

exempelvis död ved och gamla träd. 

 

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 

kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 

att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Inom den naturgeografiska 

region (32c) där Mastakluddens naturreservat är beläget utgör arealen for-

mellt skyddad naturskog endast cirka en procent av den totala skogsmarksa-

realen. Länsstyrelsen bedömer att Mastakludden i form av ett större sam-

manhängande naturskogsområde är mycket högt prioriterat för skydd enligt 

både den nationella och regionala strategin för skydd av skog. Reservatet 

ligger i en utpekad värdetrakt - en koncentration av områden med höga na-

turvärden. Inom Mastakludden förekommer naturliga successioner efter 

brand och reservatet ligger centralt i en trakt med högsta prioritete för natur-

vårdsbränning. Genom beslutet säkerställs de höga naturvärdena och med 

hänsyn till områdets läge inom olika typer av värdetrakter är förutsättning-

arna goda för att långsiktigt bevara och utveckla de befintliga värdena. 

 

I och med detta beslut om naturreservat så skyddas ytterligare 135 hektar 

produktiv skogsmark. Det bidrar därför till att stärka möjligheterna att nå 

miljömålet levande skogar. Ett arbete som syftar till att säkra den biologiska 

mångfalden i Västerbottens skogslandskap. 

 

Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk eller annan exploatering inte går att 

förena med ett bevarande av områdets värden. Länsstyrelsen bedömer också 

att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande 

av områdets helhetsvärden. Därför är detta, enligt länsstyrelsens uppfatt-

ning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 § bör skyddas i 

form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. Länsstyrelsen bedömer också att na-
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turreservat är den lämpligaste skyddsformen, med hänsyn till storleken och 

graden av inskränkningar i markanvändningen. 

 

Länsstyrelsen bedömer vidare att de positiva effekterna av bevarandet för de 

värdefulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmän-

heten är stora och överväger de negativa effekterna som orsakas av in-

skränkningarna 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. 

 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-

sekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen enligt 7 kap. 30§ 

miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning. 

 

Reservatsföreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrel-

sen med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket för-

ordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan an-

givna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-

ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 

Det är förbjudet att: 

 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 

 

2. anlägga väg, 

 

3. dra fram mark- eller luftledning, 

 

4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 

schakta, dika, dikesrensa, muddra, dämma, dränera, utfylla, tippa dumpa 

eller anordna upplag, 

 

5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, uppar-

beta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåt-

gärd, 

 

6. flytta eller ta bort levande eller döda träd, 

 

7. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 

 

8. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, 
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9. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel, 

 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och in-

nehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 

följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 

reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet: 

 

1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvis-

ningar, 

 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 

3. skötselåtgärder såsom naturvårdsbränning och uthägn av klövvilt, 

 

4. undersökningar och övervakning av områdets växt- och djurarter. 

 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 

i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 

Det är förbjudet att: 

 

1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, undantag 

medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark 

eller på is samt för uttransport av fälld älg eller björn, 

 

2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

sig närmare rovfågelbo 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, 

undantag medges för bär- och matsvampsplockning samt blomplockning 

för eget behov, 

 

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-

ordning. 

 

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 be-

slut, 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

Det boreala landskapet, som utgörs av brandpräglad barrnaturskog och my-

rar, ska med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skydds-

värda arter ska vårdas och bevaras. Syftet är också att skydda ett i huvudsak 

opåverkat landskap från exploatering. 

 

Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

Skadade livsmiljöer ska återställas och därefter vårdas och bevaras. 

 

Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av 

områden för friluftslivet. 

 

Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla 

ett brandpräglat ekosystem med därtill hörande successioner. 

 

 

2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 

Namn Mastakludden 

Nummer 2402276 

NVR-id: 2041291 

Kommun Lycksele 

Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Mastakludden ligger ca 25 km NO Lycksele, 

Ekokarta 22J 6c, 

mittkoordinat: 700300, 7181400 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden och berg-

kullslätter 

Värdetrakt (enligt Skogs-

skyddsstrategin, 2005) 

Nr: 6, tallskogstrakt. 

Bränningstrakt Siksele. Prioritet 1. 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 

Markägare/Ägarkategori Staten 

Fastighet Siksele 3:15, Sikseleskogen 1:1, Lycksele 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Totalareal 

Landareal 

167 hektar 

167 hektar 

Skyddad areal produktiv skog 135 ha 

 
2.2 Naturtypsindelning 

Naturtyper enligt KNAS
1
 Areal 

(ha) 

tallskog 93,1 

granskog 0,3 

barrblandskog 12,4 
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lövblandad barrskog 16,8 

triviallövskog 0,7 

ungskog inkl. hyggen 11,3 

sumpskogsimpediment  3,4 

övriga skogsimpediment 1 

våtmark 28,1 

vatten 0,1 

Summa 167,2 

varav produktiv skogsmark 134,6 
1
Naturtypsindelning i KNAS-typer, kontinuerlig naturtypskartering enligt 

Naturvårdsverket, med korrigeringar efter fältbesök. 

 

Naturtyper enligt NNK
2
 Areal (ha) 

3100 sjö 0,1 

7140 öppna mossar och kärr 15,9 

9006 taiga sumpskog 3,5 

9010 taiga 116,1 

9740 trädbevuxen myr 13,6 

9900 icke natura-skog 17,9 
2
Naturtypsindelning i NNK-typer, kartering enligt Natura 2000, basinvente-

ring skyddad natur. 

 

 

2.3 Beskrivning av reservatet 

Området ligger cirka 18 km SO Rusksele i Vindelälvens dalgång. Höjden 

över havet klättrar från 230 m vid väg 363 till 320 m på toppen av 

Mastakludden. 

 

 
Översiktskarta Mastakluddens naturreservat, Lycksele kommun. 

 

Inom reservatet finns tre bergarter, som är avgränsade till tre delområden. I 

norra delen av reservatet finns en medel- till grovkornig, folierad, gnejsig, 
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grå till mörkgrå granit. I den sydöstra delen av reservatet finns metagrå-

vacka. Den sydvästra delen av reservatet består av medel- till grovkornig, 

grovporfyrisk, grå till röd s.k. revsundsgranit. Denna typ av bergart är ka-

rakteristisk för länets inland och ger upphov till näringsfattiga moräner. 

Berggrunden inom höjdpartiet Mastakludden består i den nordvästra delen 

av Revsundsgranit, som mot sydost övergår till den grå till mörkgrå grani-

ten. Höjdpartiet Mastakludden är en välutvecklad bergdrumlin som är ut-

sträckt i den dominerade isrörelseriktningen från nordväst. På bergdrumli-

nen finns bara ett tunt och osammanhängande moräntäcke. Däremot finns 

sydost om berget, i isrörelseriktningen, morän avlagrad i en moränsvans 

(läsidesmorän). Jordarterna består av morän samt torv i lägre liggande delar 

i anslutning till Mastatjärnen. Själva Mastakludden är ett berg med en 

mycket brant sydsida. Från toppen har man en vidunderlig utsikt över Vin-

delådalen. Områdets östra del är flack eller svagt sydvänd. Där finns en 

större intakt våtmark som bildar mosaik med de magra tallbeklädda åsarna 

och kullarna. Det är endast väg 363 som skiljer Mastakludden från 

Mårdseleforsens naturreservats nordvästra hörn. 

 

 
Tallskog i Mastakluddens blockiga sydvästvända sluttning. 

 

Skogen i området är helt talldominerad och stora delar är naturskogsartade. 

Bestånden är relativt öppna och utgörs till övervägande del av gammal tall-

skog, 150-250 år, med en stor andel tallar kring 200 år. Det förekommer 

även stamtätare, självgallrande partier där träden är gruppställda med små 

upphissade kronor. Bitvis är skogen också skiktad med en yngre generation 

tall på ca 100 år. Terrängen är småkuperad och här och var förekommer 

rikligt med block, markvegetationen växlar mellan lingonris och renlav. I 

delarna med åsar och kullar finns mellanliggande dråg och fuktsvackor med 

mer barrblandad skog, där finns även ett visst lövinslag som huvudsakligen 
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utgörs av björk. I några begränsade partier i den södra delen finns gammal 

gran och inslag av asp och sälg. 

 

I den östra delens nordbrant står en gles utställd tallskog med många tallar 

på mellan 200-300 år, varav flera har brandljud. Det finns också ett allmänt 

inslag av vårtbjörk. Sluttningen är brant och blockig. Toppen av berget är en 

mycket gles tidigare hårt huggen tallskog med enstaka äldre tallar kvar, nu 

dominerar en ung björkdominerad succession. Men det är mödan värt att 

bestiga berget med tanke på utsikten och att det påträffats gula kantareller 

där uppe. 

 

Död ved är sparsamt till allmänt förekommande men i vissa avsnitt finns 

tätare förekomster av lågor och torrträd. Hela området är tydligt brandpräg-

lat, som mest har det påträffats spår av 3 bränder i levande tallar och i di-

mensionsavverkningsstubbar. Området är inte berört av modernt skogsbruk 

med några undantag, det finns ett par mindre hyggen/ungskogar och några 

gallrade partier centralt i området. 

 

I den östra delen sträcker sig en större myr mot nordväst. Den utgörs i kan-

terna av tallmosse med skvattram och dvärgbjörk. I de centrala delarna finns 

mossesträngar, tuvor och mindre gölar samt fuktigare stråk med trådstarr. 

Myrarna i området är genomgående glest bevuxna med tall. Det finns inga 

synliga spår av markavvattning varför myrarna kan sägas vara hydrologiskt 

intakta. 

 

 
Typisk våtmark för området. 

 

Mastakludden hyser förhållandevis få kulturspår. Det finns inga registrerade 

fornlämningar. Spår av människor utgörs främst av tidigare nämnda 
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avverkningsingrepp samt äldre stubbar efter dimensionsavverkningar och 

plockhuggning. 

 

Vid inventering har bland annat följande arter påträffats (Hotkategori enligt 

”Rödlistade arter i Sverige 2010” Gärdenfors m fl. inom parentes): ullticka 

(NT), tallticka (NT), timmerticka, gammelgranskål (NT), nordtagging (NT), 

taigataggsvamp (EN), granticka (NT), violtagging, citronticka, dropp-

taggsvamp, skarp dropptaggsvamp, skrovlig taggsvamp (NT), blå 

taggsvamp (NT), jättemusseron (NT), dvärgbägarlav (NT), lunglav (NT), 

garnlav (NT), kolflarnlav (NT), bårdlav, stuplav, skinnlav, violettbandad 

knäppare (NT), Hypocenomyce castaneocinera (NT), gnag av reliktbock 

(NT), gnag av mindre märgborre (allmänt), gnag av vågbandad barkbock 

(S), gnag av bronshjon (S), gnag av robust tickgnagare (S), myskbock (S), 

tretåig hackspett (NT). 

 

 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 

åtgärder 
Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-

pande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras inom 

respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas ett 

bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett gynn-

samt bevarandetillstånd. 

 

3.1 Skötselområde 1, brandpräglad skog 

Skötselområdet är tydligt brandpräglat. Det domineras helt av tallskog med 

ett sparsamt inslag av lövträd. Området är något heterogent med avseende 

på skogarnas ålder och påverkansgrad, men i stora delar förekommer en 

brandsuccession med ett varierande inslag av gamla brandskadade tallöver-

ståndare. Marken är till övervägande del torr till frisk och i fält- och botten-

skiktet dominerar en blandning av renlav, lingon och blåbär. Särskilt i an-

slutning till block och hällar förekommer renlavar. Närmare myrarna blir 

marken frisk till fuktig med inslag av dvärgbjörk och skvattram.  

 

Bevarandemål för skötselområde 1 

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. Lövrika successioner 

i olika faser kan finnas inom området. Skogens struktur och sammansättning 

är tydligt 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. Nor-

malt hyser beståndet betydande mängder död ved. Typiska arter som är be-

roende av eller gynnas av brand etablerar sig efter utförda bränningar. I se-

nare stadier kan skogen vara mer sluten. Vissa mindre delar av skogen är 

naturligt fuktiga eller blöta och kommer därför att brinna väldigt ytligt eller 

inte alls, vilket är en del av dynamiken i ett brandpräglat landskap. 
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Skötselåtgärder för skötselområde 1 

Bränning 

Före och efter bränning ska området formas av naturliga processer. Det in-

nefattar även att spontana bränder kan tillåtas. Skötseln ska vara naturvårds-

bränning för hela arealen skog där det är tekniskt möjligt. Det bör eftersträ-

vas att det brinner med ett ungefärligt intervall på 100 år. Skötselområdet 

kan med fördel delas upp och brännas i mindre delar. Det är bitvis mycket 

brant terräng och det kan vara svårt med begränsningslinjer vilket kräver 

noggrann planering. Exakt avgränsning för de enskilda naturvårdsbränning-

arna tas fram i samband med den brandplan som görs inför varje enskild 

bränning. Bränningarna kommer att infogas i en övergripande planering för 

naturvårdsbränning i länets samtliga naturreservat. Det innebär att en priori-

tering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåt-

gärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra naturreservat. 

Mastakludden ligger i ett bränningslandskap i en bränningstrakt med priori-

tet 1 för bränning i länet. 

 

Stängsling 

Om den föryngring som kommer efter en bränning utgörs av ett stort löv-

uppslag, som bedöms ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av 

intensivt älgbete ska möjligheten att bygga hägn övervägas och kunna ut-

nyttjas. 

 

3.2 Skötselområde 2, återställning av livsmiljö 

Skötselområdet utgörs av ett hygge/ungskog med enstaka frötallar samt 

kvarlämnade björkar. Området består av två delar, den norra delen som är en 

tallungskog på ca 4-6 m idag (2013) och den södra delen ett relativt nytt 

hygge som är markberett och planterat med tall. Dessa delar har kommit att 

ingå i reservatet av arronderingsskäl. Naturtypen skiljer sig inte i övrigt från 

skötselområde 1. Därför ska det utgöra en del av skötselområde 1 efter 

eventuella åtgärder. 

 

Bevarandemål för skötselområde 2 

Se bevarandemål för skötselområde 1. 

 

Skötselåtgärder för skötselområde 2 

En lämplig restaureringsåtgärd är att bränna området, men åtgärden måste 

naturligtvis vägas mot liknande åtgärder i andra reservat. Ett alternativ kan 

vara att stängsla för att gynna lövträd, men då måste först ett nytt fältbesök 

göras för att bedöma behov och förutsättningar. Som ett tredje alternativ kan 

området fogas till skötselområde 1 utan åtgärd. 

 

3.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling 

Skötselområdet består av trädbevuxna och öppna myrar med en ostörd hyd-

rologi som tillsammans utgör ungefär 20 % av reservatets areal. Det är hu-

vudsakligen trädbevuxen myr med tall samt mindre delar öppna myrtyper. 

Vitmossor dominerar i botten och i fält/buskskiktet överväger vanliga arter 
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som fattigris, starr och blåtåtel. De öppna myrpartierna i den östra delen är 

bitvis relativt blöta och utgörs av strängblandmyrar. 

 

Bevarandemål för skötselområde 3 

Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 

artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkerna ska ha en intakt, 

naturlig hydrologi. I historisk tid har branden många gånger berört även 

våtmarkerna i naturlandskapet i varierande utsträckning. Ibland har myrarna 

brunnit, ibland har de fungerat som en naturlig brandgräns. Av det skälet 

kan myrarna tillåtas brinna som en del av en naturlig process. 

 

Skötselåtgärder för skötselområde 3 

Inga åtgärder. 

 

 

3.4 Skötselområde 4, vatten med fri utveckling 

Skötselområdet består av en liten del av Trolltjärn, längst i väster. 

 

Bevarandemål för skötselområde 4 

Skötselområdet ska utvecklas fritt utifrån naturliga hydrologiska processer 

med de strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. 

 

Skötselåtgärder för skötselområde 4 

Inga åtgärder. 

 

 

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 

och anläggningar, bilaga 1. Besöksfrekvensen till Mastakludden bedöms bli 

begränsad. Tillgängligheten är relativt god och reservatet kan nås via väg 

363 som bildar ca 1 km gräns i söder. En enkel skogbilväg leder cirka 300 

meter upp i reservatet från väg 363. 

 

4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån 

dess naturgivna förutsättningar i form av ett obrutet vildmarksområde. Då 

den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms bli liten finns inget 

behov av att anlägga parkeringsplatser. Det finns goda möjligheter att par-

kera längs skogsbilvägen i reservatet. En skyltplats av enklare slag föreslås. 

Lämplig plats för informationsskyltning redovisas i bilaga 1. 

 

Mål för friluftsliv och anläggningar 

Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med en karta över re-

servatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet 

samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten. 

 

 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

Skötselplan 

Bilaga 2 till Beslut 

om Mastakluddens NR i Lyck-

sele kommun. 

 9 

 Diarienummer 

    2013-12-03 511-8778-2011 

 

Skötselåtgärder för friluftsliv och anläggningar 

Montering av informationsskylt.  

 

 

5. Övriga anläggningar 
Det finns inga kända anläggningar inom reservatet. 

 

 

6. Nyttjanderätter 
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i 

enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

 

 

7. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsver-

kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-

hov. 
 

 

8. Sammanställning av skötselåtgärder 

Skötselåtgärd Var Prioritet1 

Montering av informationsskyltar Se bilaga 1 1 

Naturvårdsbränning Se bilaga 1 2 

Hägn för att gynna löv Ev. behov bedöms efter fältbesök 2 
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 reservatsföreskrif-

terna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och skyltar inom re-

servatet. Uppföljningen ska ske vart annat år. Brister och fel ska dokumente-

ras 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 resul-

tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Även kostna-

derna för åtgärderna ska noteras. 

 

9.2 Uppföljning av bevarandemål 

Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för upp- 
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följning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets 

skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinven-

tering av skyddad natur. 

 

 

Bilaga 1. 

Skötselområden och förslag på läge för infoskylt. 
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