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Beslut om bildande av Pellebergets naturreservat i 
Bjurholms kommun. 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att 
Pelleberget 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 Pelleberget 
Nummer 2402187 
Reg-DOS-id: 2014018 
Natura 2000, områdeskod: - 
Kommun Bjurholm 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Pelleberget ligger 35 km VSV om Bjurholm precis 

norr om samhället Stennäs, ekokarta 20I 8-9g 
mittkoordinat: 7095000, 1631800 (RT90, 2,5 gonV) 

Naturgeografisk region 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mel-
lanboreala skogsområden 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare/Ägarkategori Staten genom Naturvårdsfonden 
Fastighet Stennäs, fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  102 hektar 
Skyddad areal produktiv skog 99 hektar 
 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med Pellebergets naturreservat är att bevara de värdefulla naturmiljö-
erna med boreal, brandpräglad barrnaturskog i gynnsamt tillstånd. Syftet nås 
genom naturvårdsbränning och genom att naturliga processer tillåts fortgå 
ostört. Naturskogsstrukturer som skiktning, gamla grova träd och död ved 
ska förekomma i gynnsam omfattning. Friluftsliv som grundar sig på alle-
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mansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna 
uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, ska re-
servatet även kunna utnyttjas för naturstudier, undervisning och forskning. 
 
 
Motiv för beslutet 
Reservatet är beläget i Gideälvens dalgång cirka 300-400 m ö h och utgörs 
av Pellebergets sydsluttning. Underlaget utgörs av osvallad morän med på-
tagligt inslag av berg i dagen dessutom finns mindre partier med torvmark. 
Här finns bevarandevärden i form av gammal, brandpräglad, talldominerad 
naturskog, som täcker större delen av området. Men det finns också skydds-
värda mindre delar med grandominerad skog. Höga värden är knutna till de 
tallöverståndare på omkring 200- 300 år, ofta med tydliga brandljud, som 
finns spritt över hela området. Den senaste branden är daterad till 1849. 
Marken är torr till frisk och fältskiktet domineras av lingon med inslag av 
blåbär. Brandspår, i form av brandstubbar och brandljud, är vanligt före-
kommande i hela området och som mest har tre övervallningar konstaterats i 
ett träd. Förekomsten av död ved är i stora delar av den talldominerade sko-
gen sparsam, men det finns partier med stora torrträd och grova lågor. 
 
I den branta sluttningen finns lodklippor och talusbranter som utgör de kar-
gaste och mest otillgängliga delarna av området, partier som inger en stark 
vildmarkskänsla. Skogen är hänglavsrik och mer barrblandad med gammal 
tall och gran. 
 
Exempel på arter som noterats i området är tretåig hackspett, dvärgbägarlav, 
lunglav, skrovellav, violettgrå tagellav, doftticka, gammelgranskål, harticka 
och stjärntagging. 
 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att bevara dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara en ursprunglig flora och fauna. Inom den naturgeografiska regio-
nen Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden 
(30 a) där Pelleberget är beläget utgör arealen skyddad naturskog blott 0,4 
% av den totala skogsmarksarealen. 
 
Reservatet utgör ett stort sammanhängande område av naturskogsartad tall-
skog med tydlig brandprägel. Det stora inslaget av gamla träd med brand-
ljud och områdets storlek gör det mycket skyddsvärt. Dessutom är Pelleber-
get beläget i en värdetrakt för tallskogar. Därtill är tallskog en prioriterad 
skogsmiljö enligt den regionala strategin för skydd av skog. 
 
För att uppnå miljömålet Levande skogar ska 34 000 ha skog skyddas i form 
av naturreservat i Västerbottens län under perioden 1999-2010. I och med 
detta beslut om naturreservat så skyddas 99 hektar produktiv skogsmark. 
Skyddet av detta område bidrar därför verksamt till att närma sig målet.  
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Genom beslutet säkerställs de höga naturvärdena och med hänsyn till områ-
dets storlek är också förutsättningarna att långsiktigt bevara och utveckla de 
utpekade värdena goda. Länsstyrelsen bedömer också att naturreservat är 
den lämpligaste skyddsformen. 
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och andra arbetsföretag eller anlägg-
ningar inte går att förena med bevarande av befintliga värden. Området är 
viktigt för bevarande av den biologiska mångfalden. Därför är detta, enligt 
länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 
kap 1 § bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för bevarandet av den bio-
logiska mångfalden och för allmänheten är stora och överväger de negativa 
effekterna för markägare, sakägare och allmänhet. Vid avvägning enligt 7 
kap 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad 
som krävs för att syftet ska uppnås. 
 
 
Ärendets beredning 
Pellebergets höga naturvärden blev kända i samband med regeringsuppdra-
get om inventering av all statlig och urskogsartad skog (SNUS) 2004.  
 
Naturvårdsverket tillstyrkte under våren 2006 att länsstyrelsen kunde påbör-
ja förhandlingar med berörd markägare i syfte att bilda naturreservat av om-
rådet. Den slutliga utformningen av reservatet har tagits fram i dialog med 
den tidigare markägaren, som bidragit med viktiga synpunkter. Efter för-
handlingar med den f d markägaren har området förvärvats av staten. 
 
Länsstyrelsen har under beredningen av ärendet besökt området vid två till-
fällen för att samla in underlag om områdets naturvärden och inför plane-
ringen av skötselplanen. 
 
Ett förslag till beslut har varit ute på remiss och de instanser som svarat har 
tillstyrkt reservatet förutom Bjurholms kommun. Kommunen argumenterar 
mot reservatet på näringspolitiska grunder och motsätter sig bildande av 
naturreservat på familjeägd skogsmark. Eftersom hela det nu skyddade om-
rådet tidigare ägdes av Holmen skog är remissvaret inte relevant. Därför 
beaktas inte de inkomna synpunkterna. 
 
 
Föreskrifter för naturreservatet 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i reservatets skötselplan. 
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Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområ-
den inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
Det är 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, schak-
ta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna 
upplag, 

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

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

 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld 

älg samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel. 
 
 
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 uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet. 
 
1. utmärkning av reservatet enligt naturvårdsverkets standard (§ 38 områ-

desskyddsförordningen) 
 
2. uppsättning av informationstavlor, 
 
3. skötsel- och restaureringsåtgärder så som uppsättning av informations-

skylt och naturvårdsbränning 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) 
Det är förbjudet att 
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1. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoter på snötäckt 

och väl tjälad mark, 
 
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. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-

ordning. 
 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  
 
Terrängkörningslagen (1975:1313)och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 
 
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 före-
skrift 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. 
 
Efter bildandet av naturreservatet omfattas området inte av bestämmelserna 
i skogsvårdslagen. 
 
 
 
Chris Heister 
landshövding   Per Nihlén 
   reservatshandläggare  
 
 
Bilagor:  
1. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Hur man överklagar 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med Pellebergets naturreservat är att bevara de värdefulla naturmiljöerna med 
boreal, brandpräglad barrnaturskog i gynnsamt tillstånd. Syftet nås genom natur-
vårdsbränning och genom att naturliga processer tillåts fortgå ostört. Naturskogs-
strukturer som skiktning, gamla grova träd och död ved ska förekomma i gynnsam 
omfattning. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela 
reservatet och besökare ska kunna uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. 
Utöver friluftsliv, ska reservatet även kunna utnyttjas för naturstudier, undervisning 
och forskning. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Pelleberget 
Nummer 2402187 
Reg-DOS-id: 2014018 
Natura 2000, områdeskod: - 
Kommun Bjurholm 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Pelleberget ligger 35 km VSV om Bjurholm precis 

norr om samhället Stennäs, ekokarta 20I 8-9g 
mittkoordinat: 7095000, 1631800 (RT90, 2,5 gonV) 

Naturgeografisk region 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mel-
lanboreala skogsområden 

Värdetrakt Nr. 19. Käringberget - tall 
Bränningstrakt Bjurholm - tall 
Gräns Se beslutskarta. 
Markägare/Ägarkategori Staten genom Naturvårdsfonden 
Fastighet Stennäs, fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  102 hektar 
Skyddad areal produktiv skog 99 hektar 
 
2.2 Naturtyper 
Naturtypsindelning1 Areal (ha) 
Tallskog - lavtyp (2.1.1.1) 1,1 
 - lingonristyp (2.1.1.4) 82,9 
Granskog - blåbärsristyp (2.1.2.1) 15,4 
Våtmarker - fattigt tallkärr av klotstarrtyp (3.2.1.1) 1,4 
 - tallkärr av intermediär typ (3.3.1.1) 0,8 
 - gran-björkkärr av  intermediär typ (3.3.1.2) 0,4 
1Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994. (se bilaga 1) 
 
Naturtypsindelning2 Areal (ha) 

Skog Västlig taiga(9010) 99,4 
Våtmark Skogsklädd myr (91D0) 2,6 
2 Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur, rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (se bilaga 2). 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Pelleberget ligger 35 km VSV om Bjurholm precis norr om det lilla samhället Sten-
näs i Gideälvens dalgång. Reservatet utgörs av Pellebergets övre delar samt dess syd-
sluttning och höjden över havet faller från 420 till 280 m. Terrängen sluttar bitvis 
brant och rena lodklippor med små talusbranter förekommer. Spridda större och 
mindre block finns i stora delar av sluttningen. Berggrunden består huvudsakligen av 
yngre, fin- till medelkornig rödgrå s.k. härnögranit, som är jämnkornig till porfyrisk. 
I sydvästra delen finns ett område med för kustregionen karakteristisk äldre metagrå-
vacka, som till stor del är ådergnejsomvandlad. Reservatet ligger över högsta kustlin-
jen och jordarten utgörs av ett mestadels tunt moräntäcke och på flera ställen kom-
mer berget fram i dagen. I de lägre partierna i söder finns mindre moränkullar och 
moränryggar utan speciell orientering. I de större svackorna förekommer organiska 
jordar, men dessa utgör endast en mycket liten del av det helt skogsdominerade ber-
get. 

 
Översiktskarta, Pellebergets naturreservat, Bjurholms kommun. 
 
Skogen på Pelleberget är en talldominerad naturskog med ett påtagligt inslag av tal-
löverståndare på 200-300 år. Den dominerande tallgenerationen är 130-150 år och 
uppkommen efter en skogsbrand som daterats till 1849. Lövinslaget är sparsamt och 
utgörs av grova björkar samt enstaka aspar och sälgar. Strukturen i beståndet varie-
rar, i de bättre delarna finns en tydlig skiktning och diameterspridning med minst två 
generationer tall. Där pågår också en viss självgallring med döda och döende tallar, 
främst i klenare dimensioner. Det finns även partier med mer utställd skog, som san-
nolikt berörts av genomhuggning för cirka 40 år sedan. Marken är torr till frisk och 
fältskiktet domineras av lingon och blåbär. Brandspår, i form av brandstubbar och 
brandljud, är vanligt förekommande i hela området och som mest har tre övervall-
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ningar konstaterats i ett träd. Förekomsten av död ved är i stora delar av den talldo-
minerade skogen sparsam, men det finns partier med stora torrträd och grova lågor. 
 
Sluttningen i sig är relativt småkuperad med mindre och större kullar samt dråg som 
letar sig ner för berget. Det finns också en väldigt tydligt markerad talldominerad 
höjd som stupar brant åt både norr och söder, centralt belägen i den södra hälften av 
reservatet. I svackor och fuktdråg tar granen över helt och det finns flera mycket fina 
granmiljöer med gammal, naturskogsartad granskog. Här och var återfinns gamla 
tallöverståndare i granskogen. Skiktningen är god och det är allmänt till rikligt med 
död ved. I de miljöerna är det också gott om hänglavar. 
 
Branten med sina lodklippor och talusbranter utgör de kargaste och mest otillgängli-
ga delarna av området som just där inger en stark vildmarkskänsla. Skogen är häng-
lavsrik och mer barrblandad med gammal tall och gran. Påverkansgraden är av natur-
liga skäl lägre. 
 
Följande noteringar av ovanliga och intressanta arter har gjorts i området (hotkatego-
ri enligt rödlistan från 2005 anges inom parentes): dvärgbägarlav (NT), violettgrå 
tagellav (NT), skrovellav (NT), lunglav (NT), stuplav, bårdlav, luddlav, skinnlav, 
gammelgranskål (NT), doftticka (VU), stjärntagging (NT), harticka (NT), ullticka, 
citronticka, torta, tretåig hackspett (VU), spillkråka, tjäder och järpe. 
 
Över hela området finns äldre spår av skogsbruk i form av dimensionsavverknings-
stubbar. Strax utanför reservatet finns en hel del intressanta kulturhistoriska spår, se 
bilaga 4. Vid den södra gränsen av reservatet finns några äldre lämningar av hus-
grunder med omgivande öppen mark. De lämningarna bedöms härröra åtminstone 
från början av 1900-talet, möjligen tidigare. Därutöver finns i närområdet andra läm-
ningar bl a en tjärdal samt rester av två skvaltkvarnar och en spånhyvel längs Kvarn-
bäcken. Därtill kommer ett fångstgropsystem samt flera spridda fångstgropar. Reser-
vatet har sannolikt nyttjats som omland och jaktmark under lång tid. 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande na-
turtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras inom respektive skötsel-
område (bilaga 3). För varje skötselområde redovisas ett antal mätbara bevarande-
mål. Bevarandetillståndet anses gynnsamt när dessa mål är uppnådda. 
 
3.1 Skötselområde 1, brandpräglad skog och myr - areal 62 ha 
Skötselområdet består av skog som är 130-300 år och växlar från helt talldominerade 
bestånd med brandskadade tallöverståndare till mer grandominerade partier, som 
dock har en tydlig brandprägel även de. Marken är torr till frisk och i fältskiktet syns 
en blandning av lingon och blåbär. Det ingår även två mindre glest tallbevuxna my-
rar i området. Skötseln ska vara naturvårdsbränning för hela arealen om det är tek-
niskt möjligt.  
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen brandpräglad naturskog uppgår till 61 ha 
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• arealen naturlig, trädklädd våtmark uppgår till minst 1 ha 
• naturvårdsbränning berör hela området minst vart 100:e år 
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande 

och döda träd 
• brandskadade träd förekommer med minst 10 stammar/ha i genomsnitt för 

naturvårdsbränd areal 
• efter brand sker föryngring med i genomsnitt minst 1000 utvecklingsbara tal-

lar och/eller lövträd/ha 
 
Skötselåtgärder 
Naturvårdsbränning skall utföras inom skötselområdet. Det finns goda möjligheter 
till begränsningslinjer men bevakning med helikopter är troligen nödvändigt med 
hänsyn till att det inte finns tillgängligt vatten i området. Ett förslag på uppdelning av 
bränningen i skötselområde 1a och 1b visas i bilaga 3. Uppdelningen föreslås för att 
det sprider åtgärderna i tid vilket sträcker ut nyttan av åtgärderna för brandgynnade 
arter. Det är också lättare att hantera och övervaka ett mer begränsat område. En ex-
akt avgränsning för enskilda naturvårdsbränningar tas fram i samband med den de-
taljplan som görs strax innan bränningen (brandplanen). De utvalda delarna bör 
brännas med ett för området naturligt intervall, vilket är 50-100 år. Bestånden är som 
regel oskötta i sen tid och kan eventuellt behöva vissa ingrepp, i form av utglesande 
huggningar, som gör att de torkar upp tillräckligt för att möjliggöra en bränning. 
Ovan beskrivna åtgärder kommer att infogas i en övergripande planering för natur-
vårdsbränning 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. Någon tidpunkt för genomförande före-
skrivs därför inte i skötselplanen. Norra delen, skötselområde 1a. är dock prioriterat 
för bränning inom den närmaste 10-årsperioden. 
 
3.2 Skötselområde 2, brandpräglad skog och myr – areal 40 ha 
Skötselområdets skogar är talldominerade och tydligt brandpräglade. De hyser en 
relativt stor andel gamla träd, varav många har brandljud. Det finns mer död ved i 
denna del av reservatet. Dessutom finns partier med vissa värden knutna till gran-
skog. Det ingår även några mindre trädklädda våtmarker som inkluderas i skötselom-
rådet. Det är också den mest dramatiska delen med branta stup och stark vildmarks-
känsla, vilket utgör påtagliga friluftsvärden. Det är också tekniskt sett en mer svår-
bränd del av reservatet. Av de skälen ska skötselområdet tillsvidare inte prioriteras 
för bränning. Men om ny kunskap framkommer som visar på starka behov av åtgär-
der som bränning eller brandefterliknande åtgärder ska skötselplanen inte utgöra nå-
got hinder för att vidta erforderliga behandlingar. Det innebär att området tills vidare 
ska formas av naturliga processer så som trädens åldrande och döende, stormfäll-
ningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i sko-
gen. Det innefattar även att en spontan brand kan tillåtas om den skulle uppstå. Vid 
en revision av skötselplanen bör man på ett tydligt sätt ta förnyad ställning till om 
skötselområdet ska naturvårdsbrännas eller om man ska utföra brandefterliknande 
åtgärder. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 



 
Länsstyrelsen 

Bilaga 2. till ”Beslut om bildande 
av naturreservat för Pelleberget i 

SKÖTSELPLAN 
Datum 

 
 

 
6(7) 

Västerbottens län 
 

Bjurholms kommun”. 
 

2008-09-02 
 
 

Beteckning 
511-13056-2006 

 

 
 

 
• arealen naturskog uppgår till 39 ha. 
• arealen naturlig, trädklädd våtmark uppgår till minst 1 ha 
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande 

och döda träd. 
 
Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
 
 
4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och an-
läggningar (bilaga 4). Besöksfrekvensen till Pelleberget bedöms bli liten. Reservatet 
är relativt otillgängligt, terrängen är brant och avstånd till närmaste skogsbilväg är 
200-300 meter. Visserligen passerar väg 352 mindre än 100 meter från reservatet 
men det finns inga lämpliga ställen att stanna på just där. 
 
4.1 Skötselområde för Friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess natur-
givna förutsättningar. Då den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms bli 
liten finns inget behov av att anlägga parkeringsplatser. Det finns en stor P-plats 
längs väg 352, ungefär 500 m väster om reservatet. Det är en lämplig plats för en 
informationsskylt, se bilaga 4. Dessutom finns idag möjlighet att parkera längs be-
fintliga skogsbilvägar cirka 200-300 meter söder respektive öster om reservatet. 
 
Mål 

• Det ska finnas två väl underhållna informationsskyltar med lägesbeskrivning 
av skyltens plats i förhållande till reservatet, en beskrivning av naturmiljöer-
na, föreskrifter för allmänheten samt en karta över reservatet. 

 
Skötselåtgärder 

• Montering av informationsskyltar. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Inga övriga anläggningar finns 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 Naturvårdsverkets an-
visningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 
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8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet 
Naturvårdsbränning Skötselområde 1a 1 
 Skötselområde 1b 2 
Montering av informationsskyltar Se bilaga 4 1 
 
 
9. 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. Uppföljningen ska 
ske vart annat år. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett under-
lag för en eventuell revidering av skötselplanen. 
 
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. Vidare ska även kostnaderna för åtgär-
derna noteras. 
 
Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av 
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och 
enligt den indelning i naturtyper för basinventering av skyddad natur som presenteras 
på kartan i bilaga 2.  
 
Kartbilagor: 
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden 
2. Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur (Natura2000) 
3. Skötselområden 
4. Anläggningar för friluftsliv, karta över infoskyltarnas läge samt kulturhistoriska 
lämningar i området. 
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