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Enligt sändlista

Bildande av Mjösjöbergets naturreservat
i Nordmalings 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.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2.

Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Naturgeografisk region
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Mjösjöberget
2402288
2044154
Nordmaling
Västerbotten
Ca 41 km SV Bjurholm, Ekokarta 20J 5-6a
Mittkoordinat: 692650, 7080100 (SWEREF99TM)
30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mellanboreala skogsområden
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Enskild
Mjösjö 1:39
Länsstyrelsen
24,1 ha
24,1 ha
24,1 ha

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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Syfte med reservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglad barrnaturskog. Även områdets helhetsvärden i form
av ett sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär ska vårdas och
bevaras. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla
en boreal lövrik barrnaturskog som bland annat påverkats av skogsbrand.
Möjlighet till naturvårdsbränning ska finnas för att upprätthålla en naturlig
brandsuccession. Därutöver ska gälla fri utveckling där naturliga processer,
såsom stormfällning, extrema klimatförhållanden, skogsbrand samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå ostört.
Skälen för beslutet
Området utgörs av en barrblandad naturskog utan moderna avverkningsspår.
Inslaget av gamla träd, grov asp och sälg är stort och död ved är allmänt
förekommande. Många av områdets kvalitéer är knutna till den gamla naturskogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter beroende av
naturliga processer såsom trädkontinuitet och brand samt naturskogsstrukturer såsom död ved och gamla träd. De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att de
ska kunna bevaras och utvecklas. Området är klassat som nyckelbiotop.
Reservatsföreskrifter
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen
med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna
föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd
eller buskar, upparbeta vindfällen, ta frö, eller vidta någon skogsbrukseller skogsvårdsåtgärd,
2. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av
befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning
för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd,
3. anlägga väg, parkeringsplats eller landutfyllnad,
4. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad,
5. uppföra mast,
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6. dra fram mark- eller luftledning,
7. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yteller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upplag,
8. införa för området främmande djur- eller växtart,
9. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is samt för uttransport av fällt
vilt,
10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel.
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 utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges:
1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
2. uppsättning och underhåll av informationstavla,
3. skötselåtgärder i form av naturvårdsbränning alternativt ringbarkning för
att efterlikna brandpräglade miljöer, allt virke lämnas kvar i reservatet,
samt uthägn av klövvilt,
4. undersökningar och övervakning av områdets växt- och djurarter.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § om rätten att färdas och vistas i, samt om
ordningen i övrigt, inom naturreservatet.
Det är förbjudet att:
1. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg
eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord,
3. skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller
medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller
gryt,

Länsstyrelsen
Västerbotten

4(6)

Beslut
Diarienummer

2015-11-02

511-6463-2011

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller
göra annan åverkan på växtligheten,
5. utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplockning samt blomplockning för eget behov,
6. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur,
7. uppsätta 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 i enlighet med rennäringslagen (1971:437).
Länsstyrelsens bedömning och motivering
Beskrivning
Området utgörs av den branta nordsluttningen på Mjösjöberget. Skogstypen
består huvudsakligen av äldre, lövrik barrblandskog med gammal gran och
tall. Död ved förekommer allmänt och många tallar har brandljud. Det finns
nästan inga spår efter sentida avverkningar. I området har noterats flertalet
rödlistade arter.
Motivering av beslutet
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka
exploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under
förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid.
För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt
skulle skadas. Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att
skydda dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är
avgörande för att bevara den biologiska mångfalden.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av områdets helhetsvärden. Mjösjöberget, i form av ett stort sammanhängande
skogsområde, är därför mycket högt prioriterat för skydd enligt både den
nationella och regionala strategin för skydd av skog.
Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som har ett
sådant skötselbehov att en skötselplan krävs, samt för områden där det krävs
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starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Mjösjöberget därför, i enlighet med
miljöbalkens mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som
naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av bevarandet för de värdefulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt 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.
Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. Naturreservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av
värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Mjösjöbergets naturreservat bidrar till att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 24 hektar produktiv skog undantas från skogsproduktion och ges ett långsiktigt skydd.
Reservatet bidrar även till att stärka miljömålet Ett rikt växt- och djurliv
samt det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att föreskrifterna
enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och
andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning.
Ärendets beredning
Mjösjöbergets höga naturvärden blev först kända 1995 genom Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Markägaren lämnade under hösten
2011 in en intresseanmälan för områdesskydd via Kometprogrammet (kompletterande metod för skydd av värdefull natur). Därefter har länsstyrelsen
besökt området och inventerat det vid flera tillfällen. Arbetet med att bilda
naturreservat av området inleddes i november 2013 genom att Naturvårdsverket tillstyrkte att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörd
markägare. Efter förhandlingar med markägaren har staten träffat överenskommelser om intrångsersättning och betalat ut ersättningen.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter. SGU har i sitt yttrande framfört att beskrivningen av områdets geologi
och geologiska naturvärden kan förtydligas i skötselplanen. Länsstyrelsen
har tagit hänsyn till remissynpunkten och korrigerat skötselplanen därefter.
Övriga remissinstanser har antingen tillstyrkt reservatsförslaget eller avstått
från att yttra sig.
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Upplysningar
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar,förordningar,och föreskrifter för området.
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt
med förbudet/föreskrifternas syfte.
Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot före
skrift som meddelats enligt 7 kap. 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.
Enligt skogsvårdslagens 4 § ska lagens bestämmelser eller föreskrifter inte
tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 7 kap. miljöbalken.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3.
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SKÖTSELPLAN FÖR
MJÖSJÖBERGETS NATURRESERVAT
I NORDMALINGS KOMMUN

Foto: 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 värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglad barrnaturskog. Även områdets helhetsvärden i form
av ett sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär ska vårdas och
bevaras. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla
en boreal lövrik barrnaturskog som bland annat påverkats av skogsbrand.
Möjlighet till naturvårdsbränning ska finnas för att upprätthålla en naturlig
brandsuccession. Därutöver ska gälla fri utveckling där naturliga processer,
såsom stormfällning, extrema klimatförhållanden, skogsbrand samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå ostört.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Dossiernummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog

Mjösjöberget
2402288
2044154
Nordmaling
Västerbotten
Mjösjöberget ligger ca 41 km SV Bjurholm,
Ekokarta 20J 5-6a
mittkoordinat: 692650, 7080100 (SWEREF99TM)
30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mellanboreala skogsområden
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Mjösjö 1:39
Länsstyrelsen
24,1 ha
24,1 ha
24,1 ha

2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Taiga
1

Natura2000-kod Areal (ha)
9010
24,1

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt naturvårdsverket.
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2.3 Beskrivning av reservatet
Området ligger ca 42 km sydväst om Bjurholm några km öster om Mjösjöby
och utgörs av den branta sluttningen på Mjösjöbergets nordsida, 170-340 m
ö h. Skogen i området består av lövrik barrnaturskog som övergår i ren tallskog nära bergets topp.
Berggrunden inom naturreservatet består av metagråvacka tillhörande den
Bottniska gruppen, karakteristisk för länets kustområde (SGU:s berggrundskarta 20 J Vännäs NV). Området ligger vid högsta kustlinjen, HK,
med en tydlig HK-linje från väster mot öster på bergets norra sida (SGU,
kvartärgeologisk karta 19 J Husum/20 J Vännäs). Denna välutbildade HKlinje har ett geovetenskapligt naturvärde. Nedanför HK mot norr finns ett
isälvseroderat område. Jordarterna ännu längre ner på sluttningen övergår
till finkorniga havs- och sjösediment. Mjösjöbergets högsta delar utgör ett
s.k. kalottberg som aldrig varit utsatt för svallningsprocesser, till skillnad
från hela omgivningen runt berget.
Skogen i området karakteriseras av god skiktning, inslag av 150- till 200årig gran och allmänt med 150- till 250-årig tall, liksom en hel del björk, asp
och sälg. Många av tallarna har brandljud, ofta med två övervallningar. Död
ved förekommer allmänt, främst som lövträdslågor och en del färska granlågor. Hänglavar förekommer allmänt till rikligt. Äldre stubbar finns, men
inga sentida avverkningsspår förekommer förutom på ett par mindre föryngringsytor.
Mjösjöbergets kontinuitetsskogar utgör lämpliga livsmiljöer för många hotade naturskogsarter. Bland annat följande arter har noterats vid översiktlig
inventering (hotkategori enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes, där NT = nära hotad och VU = sårbar): doftticka (VU), dvärgbägarlav
(NT), garnlav (NT), granticka (NT), kandelabersvamp (NT), knärot (NT),
kötticka (NT), lunglav (NT), stor aspticka (NT), tallticka (NT), ullticka
(NT), violettgrå tagellav (NT), björn (NT).

Karta över Mjösjöbergets naturreservat och dess läge i förhållande till Bjurholm.
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3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde på grund av de likartade
förutsättningarna (bilaga 1). För skötselområdet redovisas ett bevarandemål
vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett gynnsamt bevarandetillstånd.
3.1 Skötselområde 1: barrblandskog med möjlighet till naturvårdsbränning
Skötselområdet domineras av lövrik barrnaturskog i en brant nordsluttning
med riklig förekomst av asp och björk. Det förekommer även några mindre
föryngringsytor med blandat barr- och lövuppslag. Skogen högst upp i sluttningen är en öppen tallskog med allmän förekomst av brandljud i tallarna.
Marken är till övervägande del torr till frisk och fältskiktet består av en
blandning av lingon och blåbär medan bottenskiktet domineras av väggmossa.
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 och inslaget av
lövträd är stort. I perioder efter brand kan områden vara öppna och luckiga
med nya spirande trädgenerationer. Normalt hyser beståndet betydande
mängder död ved. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av brand
etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara mer
sluten. Arealen barrblandskog ska vara 24,1 hektar.
Skötselåtgärder
Bränning
Fram till en eventuell bränning ska området formas av naturliga processer.
Det innefattar även att spontana bränder kan tillåtas. Naturvårdsbränning
kan övervägas som skötselåtgärd trots att bränning kan vara opraktisk att
genomföra i området rent tekniskt. Dels ligger reservatet i en nordsluttning
och dels är terrängen brant. Om bränning utifrån dessa förutsättningar ändå
bedöms motiverad bör ett ungefärligt brandintervall på 100 år eftersträvas.
För närvarande har en naturvårdsbränning låg prioritet. Exakt avgränsning
för de enskilda naturvårdsbränningarna 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 prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande
åtgärder i andra naturreservat.
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Ringbarkning
Om naturvårdsbränning inte kan genomföras ska istället mekaniska åtgärder
i form av ringbarkning och katning övervägas och kunna utnyttjas för att
efterlikna brandpräglade miljöer.
Stängsling
Om lövuppslag eller tallföryngring efter brand eller på befintliga föryngringsytor bedöms ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt älgbete ska möjligheten att bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv
och anläggningar, bilaga 1.
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar
Tillgängligheten till reservatet är något begränsad eftersom det inte ligger i
direkt anslutning till någon väg. Terrängen är dessutom relativt brant. Besöksfrekvensen bedöms därför bli begränsad.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde. Då den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms bli liten finns inget behov av
att anlägga parkeringsplats. Möjlighet finns att parkera längs skogsbilvägen
nedanför Mjösjöbergets nordsluttning.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför,
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas en väl
underhållen informationsskylt. Information om reservatet ska också i lämplig omfattning finnas via internet, appar eller andra tekniska lösningar.
Åtgärder för friluftslivet
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på
lämplig plats för informationsskyltning redovisas i bilaga 1. Det ska på skylten 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 Mjösjöbergets 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
Inga kända anläggningar finns inom reservatet.

Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 2 till ”Bildande av
Mjösjöbergets naturreservat
i Nordmalings kommun”
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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 Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov.

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskylt
Naturvårdsbränning
Hägn för att motverka älgbete
Ringbarkning, luckhuggning, etc.

Var
Se bilaga 1
Skötselområde 1
Ev. behov bedöms efter fältbesök
Vid behov om bränning uteblir

Prioritet1
1
3
3
3

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 utmärkningar och skyltar inom reservatet. Uppföljningen ska ske vart tredje 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. Även kostnaderna för åtgärderna ska noteras.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske enligt indelningen
i naturtyper för basinventering av skyddad natur.

Bilagor
1. Karta över skötselområdet med infoskyltens läge.

