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Enligt sändlista 
 

 

Förordnande naturreservat för 
Näversjöberget, Åsele kommun 
(3 bilagor) 
 
Uppgifter om reservatet 
 
Namn Näversjöberget 
Skyddsform Naturreservat 2402170 
  
Kommun Åsele 
Läge Ca 30 km N Åsele, ekonomisk karta 21H 9e, koordinater 

rikets nät: 1573800, 7148700 
Naturgeografisk 
region 

32c, norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter. 

  
Gräns Reservatets avgränsning framgår av bifogad karta 
Markägare SCA skog AB (markförhandlingar om ett statligt förvärv 

pågår) 
Fastighet Del av Torvsjö 2:14 
Förvaltare Länsstyrelsen 
  
Totalareal 85 ha 
Areal produktiv skog 71 ha 
- vatten 0 ha 
- skyddad prod. skog 71 ha 
  
Naturtyper 
* avser klassificering 
enligt ”Vegetationstyper i 
Norden”,  1994. 

granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1)* 
gransumpskog av fräkentyp (2.1.2.3.a)* 
tallkärr av klotstarrtyp (3.2.1.1)* 
fattigkärr av ljung-starr-sphagnumtyp (3.2.2.1)* 
videkärr av ris-vitmosstyp (3.2.1.2)* 
fattigkärr av starr-vitmosstyp (3.2.3.1)* 

59 ha
12 ha
7 ha
1 ha
2 ha
4 ha
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Beskrivning av reservatet 
Reservatet ligger cirka 3 mil rakt norr om Åsele. Det sträcker sig i en flack 
sluttning från bergets platåliknande topp i väster ner till Aldermyran i öster. 
Höjden över havet faller från 490 till 390 meter. Terrängen är fattig på block 
men det finns en viss topografisk variation i form av mindre åsryggar och 
dråg som löper ner för berget. Berggrunden består av grovporfyrisk 
revsundsgranit, som är en mycket vanlig bergart i denna del av länet. 
Jordarten är osvallad morän och det förekommer några mindre moränkullar, 
utan särskild form, inom området. I den östra delen är jordarten till 
övervägande del torv. En skogbilväg skär genom områdets östra del och en 
väggata har huggits cirka 400 meter upp i sluttningen. Det finns inga kända 
kulturspår enligt fornminnesregistret. Dock har extensivt skogsbete 
sannolikt ägt rum i reservatet från den närliggande gården Näversjöberg 
tidigare fäbod till Torvsjö. 
  
Skogen utgörs huvudsakligen av grannaturskog med ett visst inslag av löv, 
främst glasbjörk men även asp och sälg. Det förekommer också spridda 
äldre tallar i beståndet, främst i sluttningens övre del. Skogen är skiktad och 
det finns många mycket gamla träd. Medelåldern för beståndet ligger på 
150-200 år. Fältskiktet domineras helt av blåbärsris men det finns inslag av 
lågörter så som ekbräken och harsyra. I den västra delen är granskogen mer 
ordinär och relativt mager. Där finns partier med sumpmossor, små kärr och 
vätar. Hela området är hänglavsrikt, och det finns gott om fertil garnlav. I de 
norra och östra delarna ingår betydande sumpskogpartier med bäckdråg. 
Vegetationen i sumpskogen är bitvis av rikare karaktär med bland annat, 
hässlebrodd, midsommarblomster, ek- och hultbräken. 
 
Brandspår förekommer i större delen av sluttningen dels som brandljud i 
flera granar och dels som kol i marken. Skogen är rik på strukturella element 
såsom lågor, torrträd och högstubbar. Det finns framför allt granlågor i olika 
nedbrytningsstadier och en rik vedsvampsflora med många rödlistade arter. 
Det förekommer avverkningsspår men dessa begränsar sig till äldre 
plockhuggning. 
 
Det finns ytterligare en kvalitet med reservatet och det är att cirka 11 ha av 
skogen har fällts av en tromb under sommaren 2003. Det är fråga om en 
100-300 m bred gata som går tvärs över området från norr till söder. Inte ett 
enda träd står upprätt inom den delen. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 
2000 m3sk som ligger ner. Det visar sig vid ett återbesök ett år efter 
tromben att vissa träd överlevt trots att de fortfarande ligger ner, se bilaga 2. 
 
Aldermyran i den östra delen har mycket högt naturvärde, klass 1 i länets 
våtmarksinventering, (VMI-id: 21H9F03). Myren är flack och den 
dominerade myrtypen i reservatet är tallkärr av klotstarrtyp med inslag av 
ljung och dvärgbjörk. I det glesa trädskiktet förekommer gott om silvriga 
torrakor av tall. Inom tallkärret ingår flera talldominerade mindre holmar. 
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Det finns även stora öppna myrytor som domineras av flask- och trådstarr. 
Myren är också intressant som fågellokal men reservatsdelen utgör bara en 
liten bit av den klassade våtmarken. 
 
Näversjöberget har inte påverkats av storskaligt skogsbruk vilket gör 
området gynnsamt för många växter och djur som är beroende av miljöer 
med skoglig kontinuitet. Följande rödlistade arter har noterats i området 
(hotkategori inom parentes): mörk rostfläck (EN), brunpudrad nållav (NT), 
nordlig nållav (VU), vitskaftad svartspik (NT), mjölig dropplav (VU), 
smalskaftlav (VU), knottrig blåslav (NT), skrovellav (NT), trädbasdynlav 
(NT), rödbrun blekspik (NT), lappticka (NT), stjärntagging (NT), 
vedtrattskivling (NT), doftskinn (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT), 
doftticka (NT), harticka (NT), blackticka (VU), gränsticka (NT), 
gammelgransskål (NT), gräddporing (VU), ostticka (VU), vedtrappmossa 
(NT), tretåig hackspett (VU) samt riklig förekomst av en lång rad 
signalarter. 
 
 
Ärendets beredning 
Området uppmärksammades först av den ideella naturvården genom den så 
kallade ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker”. De inventerade området 
i juli och augusti 2002. Det finns i länsstyrelsens arkiv en komplett lista från 
den inventeringen över alla artnoteringar med koordinatangivelser. Med 
anledning av den inventeringen har SVS nyckelbiotopsinventerat området 
på uppdrag av SCA som är markägare. Den inventeringen ledde till att 29 ha 
klassades som nyckelbiotop och 22 ha som objekt med naturvärde 
 
Länsstyrelsen har besökt området vid två tillfällen för att samla in underlag 
om områdets naturvärden. 
 
Området har getts hög prioritet i länsstyrelsens arbete med att bevara hotade 
naturtyper. Länsstyrelsen begärde därför besked från Naturvårdsverket om 
verket var berett att skjuta till medel för att skydda området som 
naturreservat. Naturvårdsverket tillstyrkte under hösten 2003 att 
länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörd markägare med syfte 
att bilda naturreservat av området. 
 
Förhandlingar med markägaren, SCA Skog AB, om det blivande reservatet 
pågår. Avsikten är att staten ska förvärva marken. 
 
Reservatsförlaget har sänts på remiss 2004-09-20 till berörda sakägare och 
myndigheter. Samtliga instanser som har svarat tillstyrker förslaget. 
 
 



 
Länsstyrelsen 

Västerbotten 
 

  
BESLUT 
 
Datum 
2004-12-22 
 

 
 
Beteckning 
511-1822-2004 

 

 
4(7) 
 
 

 
Ändamålet med reservatet 
Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara naturmiljön 
och den biologiska mångfalden i ett naturskogsområde. Naturliga processer 
ska tillåtas fortgå ostört. Inom ramen för det primära målet kan reservatet 
dessutom i möjlig utsträckning utnyttjas för friluftsliv, naturstudier, 
undervisning samt forskning. 
 
 
Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta ska vara naturreservat. 
 
 
Motiv för beslutet 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och värdet av dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet ökar i takt med 
detta. Inom den naturgeografiska region (32 c) där Näversjöberget är beläget 
utgör arealen skyddad naturskog endast 0,5 % av den totala arealen 
skogsmark. Området utgörs till största delen av högklassig grannaturskog 
och är av stort värde för den biologiska mångfalden. De höga värdena är 
knutna till den låga mänskliga påverkansgraden, den skiktade granskogen 
med stort inslag av gamla träd, rikligt med död ved och hög frekvens av 
rödlistade arter. Särskilt intressant är den del som drabbats av tromben, ett 
värdefullt referensområde som är av stort ekologiskt intresse. Länsstyrelsen 
bedömer att skogsbruk och en del andra arbetsföretag eller anläggningar ej 
går att förena med bevarande av områdets värden. Av dessa skäl är 
Näversjöberget enligt Länsstyrelsens uppfattning ett område som i enlighet 
med 1 kap 1 § miljöbalken bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 
4 § miljöbalken.  
 
 
Reservatsföreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 
 
2. anlägga väg, mark- eller luftledning, 
 
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

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

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

buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd, 
 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon med undantag för den skogsbilväg som 

passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för älgdragare 
som behövs vid älgjakt för uttransport av fälld älg och för snöskoter på 
snötäckt och väl tjälad mark, 

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

eller växtnäringsmedel. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande 
skötselplanen. 
 
 
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. uppsättning av informationstavla, 
 
3. skötselåtgärder enligt skötselplan. 
 
4. undersökning av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, 
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken) 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar 

genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt 
och väl tjälad mark, 
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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. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, 

undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet, 
 
7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning. 
 
 
Föreskrifter rörande förvaltningen av reservatet (3 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken 1998:1252) 
 
 

1. Länsstyrelsen i AC-län ska vara naturvårdsförvaltare, 
 
2. Förvaltaren ansvarar för att  reservatet märks ut enligt svensk 

standard och Naturvårdsverkets anvisningar, 
 

3. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltning 
som framgår av bifogad skötselplan, bilaga 2. 

 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
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. 
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Hur man överklagar 
Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar till Regeringen, se 
bilaga 3. 

Lorentz Andersson 
Per Nihlén

Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar beslutet
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 SKÖTSELPLAN FÖR NÄVERSJÖBERGETS 
NATURRESERVAT I ÅSELE KOMMUN 

 Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 Storgatan 71B 
 901 86 Umeå 
 Växel: 090-10 70 00 
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Skötselplan för Näversjöbergets naturreservat i Åsele 
kommun 

Innehållsförteckning 

 1 Syfte med säkerställande och skötsel 
 2 Beskrivning av reservatet 
2.1  Administrativa data 
2.2     Allmän beskrivning av området 
 3 Indelning i skötselområden 
3.1  Skog med fri utveckling 
3.2  Våtmarker med fri utveckling 
 4 Kvalitetsmål och åtgärder för skötselområden 
4.1  Skog med fri utveckling 

 4.1.1  Kvalitetsmål 
 4.1.2  Åtgärder 

4.2  Våtmarker med fri utveckling 
 4.2.1  Kvalitetsmål 
 4.2.2       Åtgärder 

 5 Friluftsliv 
5.1  Anläggningar och information för friluftslivet 

 5.1.1  Kvalitetsmål 
 5.1.2       Åtgärder 

 6 Nyttjanderätter 
 7 Utmärkning av gränser 
 8 Sammanställning av åtgärder och kostnader 
 9 Tillsyn och uppföljning 

Kartbilagor:     1. Naturtyper 
2. Besöksanläggning och övrig info



1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara den biologiska mångfalden i 
ett naturskogsområde. Naturliga processer ska tillåtas fortgå ostört. Inom ramen för det 
primära målet kan reservatet dessutom i möjlig utsträckning utnyttjas för friluftsliv, 
naturstudier, undervisning samt forskning.

2. Beskrivning av objektet

2.1 Administrativa data 

Namn Näversjöberget 
Skyddsform Naturreservat - 170 
Kommun Åsele 
Läge Ca 30 km N Åsele, ekonomisk karta 21H 9e, koordinater 

rikets nät: 1573800, 7148700 
Gräns  Se bilaga 1 till reservatsbeslutet 
Ägarkategori Staten genom naturvårdsfonden 
Fastigheter Del av Torvsjö 2:14 
Totalareal 85 ha 
Areal produktiv skog 7 ha 
- vatten 0 ha 
- skyddad skog 68 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 

Naturtyper – VIN *  granskog av blåbärsristyp 2.1.2.1 59 ha 
Se bilaga 1 gransumpskog av fräkentyp 2.1.2.3 12 ha 

tallkärr av klotstarrtyp 3.2.1.1 7 ha 
starr-vitmosstyp 3.2.4.1 4 ha 
ristuveveg. ljung.starr-vitmosstyp 3.2.2.1 1 ha 
videkärr av ris-sphagnum fuscumtyp 3.2.1.2 2 ha 

* Avser klassificering enligt Vegetationstyper I Norden, 1994 .

2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Näversjöberget ligger cirka 3 mil rakt norr om Åsele och sträcker sig från bergets 
platåliknande topp i väster ner till Aldermyran i öster. Höjden över havet faller från 490 till 
390 meter. Sluttningen är östvänd och tämligen flack. Terrängen är fattig på block men det 
finns en viss topografisk variation i form av mindre åsryggar och dråg som löper ner för 
berget. Berggrunden består av grovporfyrisk revsundsgranit, som är en mycket vanlig bergart 
i denna del av länet. Jordarten är osvallad morän och det förekommer några mindre 
moränkullar, utan särskild form, inom området. Dessa kullar har en diameter (bredd) på 
mindre än 100-200 m. I den östra delen är jordarten till övervägande del torv. En skogbilväg 
skär genom områdets östra del och tyvärr har en väggata huggits cirka 400 meter upp i 
sluttningen.

Skogen utgörs huvudsakligen av grannaturskog med ett visst inslag av löv, främst glasbjörk 
men även asp och sälg. Det förekommer också spridda äldre tallar i beståndet, främst i 
sluttningens övre del. Skogen är skiktad och det finns många mycket gamla träd. Medelåldern 
för beståndet ligger på 150-200 år. Fältskiktet domineras helt av blåbärsris men det finns 
inslag av lågörter så som ekbräken och harsyra. I den västra delen är granskogen mer ordinär 
och relativt mager. Där finns partier med sumpmossor, små kärr och vätar. Hela området är 



hänglavsrikt, och det finns gott om fertil garnlav. I de norra och östa delarna ingår betydande 
sumpskogpartier med bäckdråg. Vegetationen i sumpskogen är bitvis av rikare karaktär med 
bland annat, hässlebrodd, midsommarblomster, ek- och hultbräken. 

Brandspår förekommer i hela sluttningen dels som brandljud i flera granar och dels som kol i 
marken. Skogen är rik på strukturella element såsom lågor, torrträd och högstubbar. Det finns 
framför allt granlågor i olika nedbrytningsstadier och en rik vedsvampsflora med många 
rödlistade arter. Det förekommer avverkningsspår men dessa begränsar sig till äldre 
plockhuggning. 

Området är i sig ett fint naturskogsobjekt med högt bevarandevärde men en ytterligare kvalitet 
är att cirka 11 ha av skogen har fällts av en tromb under sommaren 2003. Det är fråga om en 
100-300 m bred gata som går tvärs över området från norr till söder. Inte ett enda träd står
upprätt inom den delen. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 2000 m3sk som ligger ner. Det
ser ut som om man släppt ner en bomb! I den delen kan man alltså utan att överdriva tala om
rikliga mängder död ved, dock huvudsakligen i samma nedbrytningsklass! Det visar sig också
att vissa träd överlevt ett år efter tromben trots att de ligger ner.

Den i öster belägna myren ingår i våtmarksiventeringen och utgör en del av ett klass 1-objekt, 
med VMI-id: 21H9F03. Myren är flack och den dominerade myrtypen i reservatet är tallkärr 
av klotstarrtyp med inslag av ljung och dvärgbjörk. I det glesa trädskiktet förekommer gott 
om silvriga torrakor av tall. Inom tallkärret ingår flera talldominerade mindre holmar. Det 
finns även stora öppna myrytor som domineras av flask- och trådstarr. Myren är också 
intressant som fågellokal men större delen av den klassade våtmarken ligger utanför 
reservatet. 

Näversjöbergets ostörda karaktär gör området gynnsamt för många växter och djur som är 
beroende av ostörda miljöer. Följande rödlistade arter har noterats i området (hotkategori 
inom parentes): mörk rostfläck (EN), brunpudrad nållav (NT), nordlig nållav (VU), vitskaftad 
svartspik (NT), mjölig dropplav (VU), smalskaftlav (VU), knottrig blåslav (NT), skrovellav 
(NT), trädbasdynlav (NT), rödbrun blekspik (NT), lappticka (NT), stjärntagging (NT), 
vedtrattskivling (NT), doftskinn (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT), doftticka (NT), 
harticka (NT), blackticka (VU), gränsticka (NT), gammelgranskål (NT), gräddporing (VU), 
ostticka (VU), vedtrappmossa (NT), tretåig hackspett (VU) samt riklig förekomst av en lång 
rad signalarter. 

3. Indelning i skötselområden
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 

3.1 Skog med fri utveckling 
Innefattar all skog i reservatet, även de delar som tidigare berörts av återkommande 
skogsbränder. 

3.2 Våtmarker med fri utveckling 
Innefattar alla våtmarker inom reservatet. 

4. Kvalitetsmål och åtgärder för skötselområden



 

Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att 
utföras inom de olika skötselområdena.  
 
4.1 Skog med fri utveckling 
 
4.1.1 Kvalitetsmål 
Området ska på sikt genom frånvaro av mänsklig påverkan få utvecklas till en urskogsartad 
skog av brandrefugial karaktär med ett betydande inslag av död ved. Fri utveckling innebär att 
naturliga processer, så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen, ska tillåtas fortgå utan 
mänsklig påverkan. Vid spontan skogsbrand kan skogarna tillåtas att brinna inom ramen för 
vad räddningstjänsten/brandförsvaret medger/bedömer är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt, se 
kapitel 5 om brand nedan. Andelen död ved av det totala vedförrådet döda och levande träd 
ska öka för att på sikt uppgå till minst 25 %, som ett genomsnitt i tid och rum. 
 
4.1.2 Åtgärder 
Frånvaro av mänskliga ingrepp och tillsyn av att reservatsföreskrifterna efterlevs. 
 
4.2 Våtmarker med fri utveckling 
 
4.2.1 Kvalitetsmål 
Reservatets myrar ska utvecklas fritt utifrån naturliga hydrologiska processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till.  
 
4.2.2 Åtgärder 
Frånvaro av mänskliga ingrepp och tillsyn av att reservatsföreskrifterna efterlevs. 
 
 

5. Brand 
Under denna rubrik behandlas generella riktlinjer för bekämpning av spontant uppkommen 
brand. Inom reservatet ska gälla att om skogsbrand uppkommer spontant ska den bekämpas 
om det finns risk att elden sprids utanför reservatets gränser. Eventuell brandbekämpning 
inom reservatet ska ske med så skonsamma metoder som möjligt. Om brandens spridning 
inom reservatet begränsas av naturliga hinder så som myrar, sumpskogar eller hyggen och 
risken för ohejdad spridning bedöms som liten bör inte brandbekämpning sättas in. Denna 
bedömning måste naturligtvis göras av Brandförsvaret i det enskilda fallet. 
Naturvårdsförvaltaren bör tillsammans med Brandförsvaret utarbeta riktlinjer och rutiner för 
hantering av sådana situationer. Detta är mycket viktigt för att ge förutsättningar för snabba 
beslut. 
 
 

6. Friluftsliv 
Naturreservatet Näversjöberget är föga känt av allmänheten och kommer förmodligen aldrig 
att bli något riktigt välbesökt område. Det finns dock två uttalade skäl till att speciellt 
skogsintresserade personer kommer att söka sig till Näversjöberget. Det första är den mycket 
rika artdiversiteten när det gäller lavar och vedsvampar. Det andra skälet är att området 
drabbades av en tromb år 2003 som fällde alla skog inom cirka 11 ha. Naturreservatet är 
relativt lättlillgängligt under barmarkssäsongen då det finns en skogsbilväg som leder fram till 
och igenom den östra delen. 
 
6.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Idag saknas alla former av anläggningar i reservatet.  



6.1.1 Kvalitetsmål 
Entré sker naturligt från söder där skogsbilvägen går in i reservatet. Det finns goda 
möjligheter till parkering längs vägen. En enkel informationsskylt i A3 format med 
basinformation om naturmiljön samt föreskrifter bör sättas upp längs skogsbilvägen ungefär 
halvvägs in i reservatet, se bilaga 2. Kanalisering av besökare är ej nödvändigt. 

6.1.2 Åtgärder 
Montering av informationsskylt i A3-format, se bilaga 2. 

7. Nyttjanderätter
Staten är markägare och servitut eller nyttjanderätter saknas med undantag för jakträtten som 
arrenderas av den tidigare markägaren (SCA). 

8. Utmärkning av gränser
Reservatet ska märkas upp och hållas väl utmärkt enligt svensk standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 

9. Sammanställning av åtgärder och kostnader

Åtgärd Tidpunkt Kostnad 
Informationsskylt A3 2005 20 000 

10. 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 håller på att utarbetas. Denna 
kommer sedan att ligga som grund för hur uppföljningen kommer att se ut.  

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
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