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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställande och skötsel av naturreservatet är att bevara nuvarande strukturer
med brandpräglad tallskog i anslutning till den mycket väl utformade grusåsen. Skötseln ska
syfta till att bevara och utveckla områdets karaktär, en brandpräglad skogsstruktur med de
arter som naturligt följer dess typiska dynamik.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Areal produktiv skog
vatten och impediment
skyddad skog
Förvaltare

Björktjärnskammen
Naturreservat – 2402090
Lycksele
18 km nordost om Lycksele, kartblad 22J 4-7 a-b,
naturgeografisk region 32c, koordinat 1652900 / 7179800
Bolag - Sveaskog
Grundträskliden 1:1
34.7 ha
21.5 ha
13.2 ha
21.5 ha
Länsstyrelsen

Naturtyper – VIN (Avser klassificering enligt Vegetationstyper I Norden, 1994)

Tallskog av lingonristyp
Tallskog av lavtyp
Granskog av blåbärsristyp
Myrvegetation

2.1.1.3
2.1.1.1
2.1.2.1
3.

17 ha
2 ha
2.5 ha
9.5 ha

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Björktjärnskammen ligger ca 18 km nordost om Lycksele, i Lycksele
kommun. Området avsattes först som domänreservat 1964 på kronoparken Grundträskliden
för att sedan 1997 ombildas till naturreservat. Reservatet utgörs av en ca tre kilometer lång
och 25-100 meter bred åsbildning som skapats av glacifluviala sediment, dvs från
undervattenströmmar när inlandsisen för ca 10 000 år sedan sakta smälte och drog sig tillbaka.
Grusåsen höjer sig mellan 3-10 meter ovanför omgivningen, som i stort utgörs av våtmarker
och mindre skogssjöar.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Björktjärnskammen.

Skogen inom reservatet består främst av yngre brandföryngrade tallskogsbestånd. Åsen är
tidigare genomhuggen, varför överståndare av tall, torrträd och lågor förekommer sparsamt.
De högstubbar och torrträd som idag finns inom reservatet bär tydliga spår efter ett flertal
skogsbränder. Fältskiktet inom reservatet domineras av en torr ristyp, som från åsen och ner
mot våtmarkerna övergår till en frisk ristyp, med ett ökat inslag av skvattram.
Från vägen i sydost, med startpunkt där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer
åsen ända till dess slut i nordväst. Efter ca en kilometers vandring från vägen kommer man till
en liten skogskoja som tidigare, under 1950 talet, använts av skogsarbetare. Bredvid denna
koja finns även rester kvar av en mindre damm. Sannolikt har syftet med dammen varit att
reglera vattennivån så att man för myrslåttern fick en gödslande översvämningseffekt. En
alternativ användning av dammen kan ha varit att man ville magasinera vatten för flottning.

3. Skötsel av naturtyper
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att
utföras inom de olika delarna av reservatet.
3.1 Brandpräglad tallskog
Innefattar all brandpräglad skog inom reservatet. Dessa skogar ska med en naturlig
brandfrekvens kunna upprätthålla sin öppna flerskiktade struktur.

Kvalitetsmål
•
•
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad tallskog ska vara minst 19 hektar.
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.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Andelen gran får ej överstiga 15 % (av stammantal > 6 cm dbh).
Bestånden ska brännas med ett för området naturligt intervall. Bränningarna ska skapa
goda livsförutsättningar för brandberoende arter.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall ska kunna hittas.

Åtgärder
•

Bränning av mindre delområden med ett intervall av högst 10 år. Minst 3 hektar ska
brännas vid varje tillfälle (se bilaga 1).

3.2 Våtmarker och vatten
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•
•

Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 13 hektar.
Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad.
Skogssjöarna/-tjärnarnas vattenkemi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.
Främmande arter får ej förekomma.
Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna
hittas.

Åtgärder
Fri utveckling

4. Friluftsliv
Naturreservatet Björktjärnskammen har idag inte något större antal besökare och med hänsyn
till det långa avståndet till större vägar och orter så kommer reservatet förmodligen inte heller
att få det.
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
Inom reservatet finns inga anläggningar förutom den stig som går längs hela grusåsen. Det
finns även en reservatsskylt i A3-format vid reservatsgränsen, vid stigens början i sydost.
4.2 Kvalitetsmål
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess naturgivna
förutsättningar. Vid gränsen till reservatet i sydost ska en informationsskylt i minst A3-storlek
finnas. Informationsskylten ska bytas ut vid behov (bilaga 2).
4.3 Åtgärder
En ny reservatsskylt ska tas fram, senast 2010.

5. Övriga anläggningar
Inom reservatet finns en mindre skogskoja som förmodligen uppförts någon gång under
mitten av 1970-talet (figur 2). Kojan ägs av Sveaskog och kommer ej att skötas av
länsstyrelsen.

6. Nyttjanderätter
Jakt bedrivs enligt gällande jaktlagsstiftning. Sveaskog förvaltar denna nyttjanderätt.

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. Reservatsgränsen behöver mätas
in av lantmäteriet och de digitala gränserna justeras.

8. Sammanställning av åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ta fram en ny reservatsskylt
Naturvårdsbränning omfattande minst 3 hektar skog
Naturvårdsbränning omfattande minst 3 hektar skog

2006 – 2010
2006 – 2010
2015 – 2025

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. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden har tagits fram.
Denna ska användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Lena Lundevaller
Peter Näslund
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