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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara områdets
stora sammanhängande mosaik av urskogsartad barrskog och myr.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge

Sjulsberget
Naturreservat – 2402132
Vilhelmina

Ägarkategori
Totalareal
Skog
Produktiv skog
Vatten
Våtmark
Bergimpediment
Naturtyper - KNAS
Granskog
Lövblandad barrskog
Barrblandskog
Barrsumpskog
Tallskog
Ungskog / hygge
Förvaltare

Staten genom Naturvårdsverket
737 ha
568 ha
552 ha
0 ha
169 ha
15 ha

7 kilometer NNO om Storseleby i Vilhelmina kommun. Karta
Vilhelmina 22 G och Järvsjö 22 H, ekonomiska kartan 22 G 8-9
i-j och 22 H 8-9 a-b. Naturgeografisk region 33h. Koordinat:
7197182 - 1550155

488 ha
34 ha
9 ha
1 ha
2 ha
18 ha
Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Sjulsberget ligger cirka 7 kilometer NNO om Storseleby i Vilhelmina kommun. Sjulsberget
ligger öster om fjällranden och bildar en svagt välvd höjd mellan 500 och 680 m ö h. Området
är till stor del klätt med urskogsartad, lågproduktiv granskog med inslag av björk. I svackorna
och i mindre delar av sluttningarna är skogen däremot något grövre och mer högväxt. Skogen
innehåller gammelskogsstrukturer som lågor, torrträd och högstubbar. I området finns även en
del sumpskog.
I den sydöstra delen av området är inslaget av våtmark stort. Myrarna utgörs ihuvudsak av
öppna strängmyrar och strängkärr. De är helt opåverkade av ingrepp. Sjulsbergets orörda
karaktär, med för regionen mycket representativa skogs- och myrtyper, ger området högt
skyddsvärde.
Mellan 1987-1990 avsatte Domänverket bl.a Sjulsberget och det närliggande Skikki och
Gråtanberget som Domänreservat. I samband med Domänverkets bolagisering blev all mark
väster om odlingsgränsen kvar i statens ägo inom Fastighetsverket. 1995 slöt
Naturvårdsverket och Fastighetsverket avtal om reservatsbildning för många fjällnära
Domänrerservat i hela landet. Sjulsberget kom att ombildas till naturreservat 1998 och ingår
även i nätverket Natura 2000.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810502), den Europeiska
Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen och som
senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden som finns
utpekade för Natura 2000.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet.

3. Skötsel av naturvärden
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp,
utvecklingshistorik samt form av skötsel.
3.1 Fjällbarrskog
Innefattar all skog inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 568 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala
vedvolymen.
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.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga.
3.2 Våtmarker
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar,
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•

Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 169 hektar.
Våtmarkernas hydrologi 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 har idag inte något större antal besökare. För de som vill besöka reservatet går
det att ta sig ända fram till gränsen via de skogsvägar som finns, dock ej vintertid. Med tanke
till reservatets karaktär och belägenhet kommer området sannolikt aldrig att få ett högt
besökstryck. Sjulsbeberget är dock ett stort och fint urskogsområde och det är därför viktigt
att området även fortsättningsvis behåller sin vildmarkskaraktär. Om anordningar tillförs
reservatet ska de därför vara enkla (klass 3).
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
En informationsskylt i A3-format finns uppsatt vid reservatsgränsen, i närheten av den
befintliga vägen.
Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar.
Informationsskyltar i minst A2-storlek ska finnas uppsatta på, enligt skötselplan,
utmarkerade platser inom reservatet.

Åtgärder
•

En ny reservatsskylt i minst A2-storlek ska tas fram och sättas upp (se bilaga 1).
Skyltarna ska sedan bytas ut vid behov.

5. Övriga anläggningar
Inga anläggningar finns inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning och förvaltas av länsstyrelsen.

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 åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ny reservatsskylt

2007-2012

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
Anna Wenngren

Bilagor:

1. Anläggningar och information för friluftsliv.

Sändlista
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 10648 Stockholm
Vilhelmina kommun, Miljökontoret, 912 81 Vilhelmina
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Naturvårdsregistret

BILAGA 1

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta med informationsplatserna utmarkerade.

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-5996/97

