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Beslut om bildande av Nörd-Forsbergets naturreservat  
i Skellefteå 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.  

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

 
Administrativa uppgifter 
Namn Nörd-Forsberget 
Dossiénummer 2402332 
NVR-id 2045156 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 6 km NV Fällfors 
Ekokarta 23K 7f-g 
Mittkoordinat 767262, 7239041 (SWEREF 99 TM) 
Naturgeografisk 
region 

30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med 
mellanboreala skogsområden 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Fällforsliden 2:1 (fastighetsförrättning pågår) 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 50 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

50 ha 
45 ha 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av örtrik barrblandskog och andra ingående naturtyper i 
ett sammanhängande naturlandskap med i huvudsak orörd karaktär. Syftet är 
också att bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen 
för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås dels genom lövgynnande skötsel och dels genom att 
naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Främmande arter ska 
kunna tas bort. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att 
underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Nörd-Forsberget är ett varierat skogsområde som domineras av 
högproduktiv lövrik barrblandskog med örtvegetation, en skogstyp som är 
högt prioriterad för skydd i Västerbotten. I området finns även bergsstup 
och fuktiga lodytor med en artrik kryptogamflora, samt inslag av 
naturskogsstrukturer såsom gamla träd och död ved. De rödlistade arterna 
som påträffats i Nörd-Forsbergets naturreservat är beroende av 
naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att fortleva i ett 
brukat skogslandskap. De höga naturvärden som dokumenterats i 
reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att kunna 
bevaras och utvecklas.  

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller 

vindkraftverk, 
 

2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 
funktion eller användningssätt,  
 

3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel, 
 

4. dra fram ledning eller rör,  
 

5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, rensa eller utfylla,  
 

6. tippa, dumpa eller anordna upplag, 
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7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta 

bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande, 

 
8. införa för området främmande arter, 
 
9. framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fällt 

högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen 
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall). 

 
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 uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
3. borttagande av främmande arter, 
 
4. ringbarkning av gran och luckhuggning kring lövträd, 
 
5. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, 

hacka, gräva eller omlagra, 
 

2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 
buskar, såväl stående som liggande, 

 
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid 

på snötäckt, väl tjälad mark, 
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5. sätta upp 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 enligt rennäringslagen (1971:437), 
c) drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledning inom ramen 
för befintlig koncession samt breddning av kraftledningsgata enligt gällande 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga avverkningar i 
kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter som 
krävs for arbetet. 

Ärendets beredning 
Nörd-Forsberget ägdes tidigare av SCA Skog AB. Områdets höga 
naturvärden beskrevs i samband Skellefteås kommuninventering 19961. 
Inventeringen gjordes av Skellefteå kommun och hade som syfte att finna 
och avgränsa skogsområden med höga naturvärden i kommunen. 
Länsstyrelsen har därefter inventerat området vid flera tillfällen. 

Nörd-Forsberget har förvärvats av Naturvårdsverket genom ESAB-
överenskommelsen. 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Följande remissinstanser har yttrat sig: 

• Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget. 

• Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget. 

• Svenska kraftnät har inget att erinra mot förslaget. 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inget att erinra mot 
förslaget. 

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Beskrivning av reservatet 
Nörd-Forsberget ligger på Byskeälvens norra sida, några kilometer nordväst 
om Fällfors. Området utgörs av Nörd-Forsbergets topp och sydvända 
sluttning. Skogen i sydsluttningen utgörs främst av omkring 150-årig 
högproduktiv blandskog på sedimentmarker med artrik lågörtvegetation. På 
toppområdet växer tät barrblandskog av ristyp med gran och tall på torr-
frisk mark med inslag av hällar. Centralt i området finns långsträckta 

                                                 
1 Sporrong, H. 1996. Skogar med höga naturvärden i Skellefteå kommun. ISBN 91-630-
7065-0. 
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sydvända översilade bergsstup med mycket artrik kryptogamflora. Flera 
sällsynta och hotade naturskogsarter har påträffats i området. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att 
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets 
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som 
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av skog, bland annat genom att det ligger i en utpekad 
skoglig värdetrakt (Byskeälven). Nörd-Forsberget ligger även delvis i det 
område längs Byskeälven som är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Området utgörs dessutom till stor del av högproduktiv skog, en naturmiljö 
som är högt prioriterad för skydd både i nationella och regionala strategier 
för skydd av skog. 

Förenlighet med miljömål och friluftsmål  
Skyddet bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar 
genom att ca 45 hektar produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. 
Reservatet bidrar även till att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom 
att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd, samt det nationella 
friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas 
upplevelsevärden bevaras. 

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 naturvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och 
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer samt där det krävs 
starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och 
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Nörd-Forsberget därför, i enlighet 
med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla naturmiljöer 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 att bevara området 
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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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av örtrik barrblandskog och andra ingående naturtyper i 
ett sammanhängande naturlandskap med i huvudsak orörd karaktär. Syftet är 
också att bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen 
för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås dels genom lövgynnande skötsel och dels genom att 
naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Främmande arter ska 
kunna tas bort. Information om reservatet ska finnas tillgänglig för att 
underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

 

2. Prioriterade bevarandevärden 
• Näringsrik barrblandskog med bitvis mycket stort inslag av lövträd  

• Fuktiga lodytor med rik kryptogamflora 

 

3. Beskrivning av naturreservatet 
3.1 Administrativa uppgifter 
Namn Nörd-Forsberget 
Dossiénummer 2402332 
NVR-id 2045156 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 6 km NV Fällfors 
Ekokarta 23K 7f-g 
Mittkoordinat 767262, 7239041 (SWEREF 99 TM) 
Naturgeografisk region 30a: Norrlands vågiga bergkullterräng med 

mellanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Fällforsliden 2:1 (fastighetsförrättning pågår) 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 50 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

50 ha 
45 ha 
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3.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Öppen icke-naturanaturtyp (kraftledning) 6960 2 
Öppna mossar och kärr 7140 3 
Taiga 9010 25 
Näringsrik granskog 9050 17 
Skogbevuxen myr 91D0 1 
Icke natura-skog 9900 1 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 

3.3 Beskrivning av reservatet  

Läge och landskap 
Nörd-Forsberget ligger på Byskeälvens norra sida, några kilometer nordväst 
om Fällfors. Berget är ett typiskt flyggberg med ett kargt kalottområde och 
en markerad sydbrant. Skogen är delvis mycket lövrik. Området är helt 
omringat av ungskogar, varav en del contortatall. En kraftledningsgata skär 
genom den nordöstra delen av området. 

 

Geologi 
Berggrunden domineras av granodiorit som till mindre del är 
ådergnejsomvandlad. I sydväst kan den övergå i tonalit1. 

Högsta kustlinjen, HK, löper genom reservatet. Södra delarna av reservatet 
ligger under HK medan större delen ligger ovanför. Området ovanför HK 
domineras av ett tunt moräntäcke, berg i dagen och lodytor2. Området under 

                                                 
1 SGU, Berggrundskarta 23 K Boliden NO 
2 SGU, Kvartärgeologiska kartan 23 K Boliden/23 L Byske 
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HK består i huvudsak av en flack hed med älvsediment, terrasser och 
mindre dyner som fått högt naturvärde, klass 2, i den regionala 
grusinventeringen3. 

Skog 
Väster om kraftledningen växer högproduktiv grovstammig granskog på 
frisk-fuktig mark som bitvis övergår i sumpskog. Majoriteten av granarna i 
området är omkring 150 år gamla men det finns inslag av ännu äldre träd. 
Död ved förekommer sparsamt till fläckvist allmänt och utgörs främst av 
grova, relativt färska lågor. Hänglavar förekommer allmänt. En liten bäck 
rinner genom området och skogen är delvis källpåverkad. I norra delen finns 
allmänt med underväxt av gran och björk och längst upp i sluttningen 
övergår skogen i ett relativt lågproduktivt grankärr. Sydligaste spetsen är 
gallrad och utställd i relativt sen tid. 

På kalottområdet öster om kraftledningen växer talldominerad 
barrblandskog med björkinslag på torr-frisk mark med inslag av hällar. 
Skogen är skiktad och olikåldrig med sparsamt inslag av träd över 150 år. 
Död ved förekommer sparsamt, främst i form av klen tall och björk. I östra 
delen av toppområdet finns också en liten ravinartad svacka som bitvis 
kantas av lodytor. Svackan är fuktigare och mer produktiv än omgivande 
skog, med allmänt med stående och liggande grov död ved av gran och 
björk. Hänglavar förekommer allmänt. 

Skogen i den östra delen av sydsluttningen utgörs främst av högproduktiv, 
grovstammig barrblandskog på moränmarker med stort inslag av björk, asp 
och sälg. Svackorna är grandominerade medan åsryggarna är 
talldominerade. Skogen har generellt god skiktning och åldersspridning, 
med allmänt med träd med en ålder på minst 150 år.  

Centralt i sluttningen finns långsträckta sydvända bergsstup. Stupen är 7-10 
meter höga och skuggas av den uppvuxna skogen intill branterna. Lodytorna 
bevattnas med framsipprande grundvatten och det finns välutvecklade 
samhällen av mossor och lavar på klippväggarna. Bland annat förekommer 
allmänt med navellavar, brosklavar och lunglav på klipporna samt 
ormbunkar som stensöta, stenbräken och hällebräken. Strax ovanför stupen 
finns allmänt med gamla tallar på omkring 250 år. 

I den västra delen av sluttningen växer mycket lövrik barrblandskog, med 
gammal gran och tall, som bitvis övergår i blandskog. Lövinslaget utgörs 
främst av grov asp, men även vårtbjörk förekommer allmänt.  

I hela sluttningen dominerar artrik lågörtvegetation med bland annat 
liljekonvalj, harsyra, skogsviol, svart trolldruva, nattviol, hallon och talrika 
buskar av hägg. Död ved förekommer allmänt i form av lågor av gran, asp, 
björk och tall i olika nedbrytningsstadier och grovlekar.  

                                                 
3 Länsstyrelsen Västerbotten. 1994.  Inventering av naturgrus över och under grundvatteny-
tan samt restprodukter inom Byske/Fällfors grusförsörjningsområde, s. 52-56.   
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På sedimentmarkerna söder om myrstråket växer frisk-fuktig talldominerad 
barrblandskog, som bitvis övergår i tallsumpskog med odon och skvattram. 
Skogen är något gruppställd och skiktad med viss spridning i ålder och 
diameter. Det finns ett sparsamt inslag av tallar med en ålder på 150 år eller 
mer. Brandspår förekommer sparsamt, främst i form av brandstubbar. Död 
ved förekommer mycket sparsamt.  

Det finns äldre spår av plockhuggning och dimensionshuggning i hela 
området, men under de senaste decennierna har inga virkesuttag gjorts. 

Våtmarker 
Myrstråket i områdets södra del utgörs främst av blandmyrar med bland 
annat trådstarr och blåtåtel. I kanterna övergår den öppna myren i tallmosse. 
I den norra kanten nedanför sluttningen förekommer intermediära kärr med 
bland annat stjärnstarr, Carex echinata. 

Naturvårdsarter 
Nörd-Forsbergets naturskogar utgör lämpliga livsmiljöer för många hotade 
och sällsynta arter, se bilaga 2.  
 

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.  

Kraftledningsgatan förvaltas inte av Länsstyrelsen. 

För samtliga skötselområden gäller att främmande arter ska kunna tas bort 
vid behov. I angränsande skogsbestånd förekommer contortatall som 
potentiellt kan komma att sprida sig innanför reservatsgränsen. 

Nörd-Forsberget ligger i en lövvärdetrakt (Byskeälven) med höga värden 
knutna till björk och asp. 

4.1 Skötselområde 1, skog med lövgynnande skötsel (30 ha) 
Skötselområdet utgörs av all skog mellan kraftledningsgatan och myrstråket. 
De största koncentrationerna av lövträd finns i sydsluttningen, särskilt i den 
västra halvan.  

Bevarandemål 
Skötselområdets skogar ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så 
som stormfällningar, trädens åldrande och döende, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skötselområdet ska i 
huvudsak utgöras av lövrika, olikåldriga och skiktade skogar med enbart 
inhemska trädslag. Normalt hyser skogen betydande mängder död ved som 
bland annat erbjuder gynnsamma livsbetingelser för typiska vedlevande 
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organismer. Typiska arter som är beroende av lövträd och kontinuitetsmil-
jöer förekommer. Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga bio-
logiska mångfalden ska inte förekomma. Andelen taiga ska utgöra ca 30 ha. 

Skötselåtgärder 
För att gynna arter knutna till lövträd kan ringbarkning av gran och/eller 
luckhuggning utföras vid behov i och kring aspkloner och andra värdefulla 
lövträd.  

4.2 Skötselområde 2, skogar med fri utveckling (13 ha) 
I skötselområdet ingår den bitvis sumpskogsartade granskogen väster om 
kraftledningsgatan, samt den talldominerade, bitvis sumpskogsartade 
skogen på sedimentmarkerna söder om myrstråket.  

I angränsande skogsbestånd förekommer contortatall som potentiellt kan 
komma att sprida sig innanför reservatsgränsen. 

Bevarandemål 
Skötselområdets skogar ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så 
som stormfällningar, trädens åldrande och döende, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skötselområdet ska i 
huvudsak utgöras av olikåldriga och luckiga skogar med enbart inhemska 
trädslag. Normalt hyser skogen betydande mängder död ved som bland an-
nat erbjuder gynnsamma livsbetingelser för typiska vedlevande organismer. 
Typiska arter som är beroende av ostörda kontinuitetsmiljöer förekommer. 
Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden 
ska inte förekomma. Andelen tajga ska utgöra ca 14 ha. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 

4.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling (4 ha) 
Skötselområdet består av några små myrar varav de övre delarna närmast 
sluttningen är av intermediär karaktär. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkerna ska 
ha en i intakt, naturlig hydrologi. Främmande arter som utgör ett hot mot 
den naturliga biologiska mångfalden ska inte förekomma. Arealen 
våtmarker i reservatet ska utgöra ca 4 ha. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 
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5. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Det är lätt att ta sig till reservatet med bil eftersom området angränsar till en 
skogsbilväg och ligger nära en allmän väg. Terrängen i sydsluttningen är 
bitvis mycket brant och svårforcerad, medan övriga delar är mer 
lättvandrade. Från höjdpartiet strax ovanför sydbranten erbjuds fin utsikt 
över omgivande landskap. 

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt 
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga 
förutsättningar. 

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför 
och under besök i området. Information om reservatet ska också i lämplig 
omfattning finnas via internet eller andra tekniska lösningar. 

Informationen i området ska förhöja upplevelsen av besöket genom att den 
är lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa 
kartor. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås. 
Områdets skyltar ska vara i gott skick och underlätta för besökare att 
uppleva området. 

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 informationsskylt 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 Nörd-Forsbergets naturreservat på länsstyrelsens webb, via 
appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser 
och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i 
länet. 

 

6. Tillfartsvägar 
Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är från allmän väg mellan Fällfors 
och Grönbo.  

 

7. Övriga anläggningar 
Kraftledningen är en del av stamnätet som ägs och underhålls av Svenska 
kraftnät. 
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8. Nyttjanderätter 
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i 
enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

 

9. 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. 

 

10. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
Ringbarkning av 
gran/luckhuggning kring lövträd 

Skötselomr. 1 2 

Sanering av främmande trädslag Där behov uppstår 2 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 

 
11. Uppföljning och tillsyn 
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 åtgärdas. 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

11.1 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.  

11.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån 
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för 
basinventering av skyddad natur. 

Bilagor 
1. Karta med skötselområden och förslag på infoskyltens läge 
2. Artlista 
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Naturvårdsarter i Nörd-Forsbergets naturreservat 
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckelarter, rödlistade 
arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. 

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist 

Svampar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

1. Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT 
2. Ostticka Skeletocutis odora VU 
3. Rosenticka Fomitopsis rosea NT 
4. Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT 
5. Stor aspticka Phellinus populicola NT 
6. Ullticka Phellinus ferrogineofuscus NT 
7. Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum LC 

Lavar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

8. Garnlav Alectoria sarmentosa NT 
9. Lunglav Lobaria pulmonaria NT 

10. Skinnlav Leptogium saturnium LC 

Fåglar 
 

Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

11. Järpe Tetrastes bonasia LC 
12. Spillkråka Dryocopus martius NT 
13. Tjäder Tetrao urogallus LC 

Insekter 

 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

14.  Atrecus affinis NT 
15. Nordlig plattbagge Dendrophagus crenatus LC 
16.  Scaphisoma subalpinum NT 
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