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Enligt sändlista 

Bildande av Skalbergets naturreservat 

i Nordmalings 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.   

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 

rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom re-

servatsområdet. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 

länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

Administrativa uppgifter 

Namn Skalberget 

Dossiernummer 2402289 

NVR-id 2044189 

Kommun Nordmaling 

Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Skalberget ligger strax NNV om Gräsmyr, 

Ekokarta 20J 5-6h, 

mittkoordinat: 727300, 7080900 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 29a, kustslätter och dalar med finsediment kring 

Bottenviken 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 

Markägare/Ägarkategori Enskild 

Fastighet Gräsmyr 3:16, Nordmaling 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Totalareal 39,0 hektar 

Landareal 

Skyddad areal produktiv skog 

39,0 ha 

27,3 ha 
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Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och 

värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som främst utgörs av lövrik 

granskog samt hällmarkstallskog, liksom områdets helhetsvärden i form av 

ett sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär ska vårdas och be-

varas. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också till-

godose behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 

dynamik. Naturliga processer såsom stormfällning, nyetablering av träd, 

översvämning samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå 

ostört. Möjlighet till naturvårdsbränning ska finnas för att upprätthålla dy-

namiken och strukturen hos en boreal, brandpåverkad naturskog. 

Skälen för beslutet 

Skalbergets skogar är i hög grad orörda av skogsbruk och hyser flera olika 

skyddsvärda biotoper som är typiska för det boreala skogslandskapet, från 

ung blandskog med karaktär av lövbränna till äldre lövrik granskog på nä-

ringsrik mark. Södra delen av reservatet utgörs av karg hällmarkstallskog 

som är typisk för bergstoppar i regionen nedanför högsta kustlinjen. Norra 

delen utgörs av näringsrik granskog och är klassad som nyckelbiotop. 

Skalberget ligger i en lövvärdetrakt knuten till åtgärdsprogram för hotade 

arter på asp och björk. Förekomsten av både yngre och äldre asp ger hotade 

arter knutna till asp möjlighet att fortleva inom området under lång tid. De 

höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfat-

tande och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas.  

Reservatsföreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 

med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förord-

ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna 

föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-

ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 

Det är förbjudet att: 

1. avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd

eller buskar, upparbeta vindfällen, ta frö, eller vidta någon skogsbruks- 

eller skogsvårdsåtgärd, undantag medges för normalt underhåll av be-

fintlig körväg,

2. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av

befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning

för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd,
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3. anlägga väg, parkeringsplats, landutfyllnad eller bro, 

 

4. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad, 

 

5. uppföra mast, 

 

6. dra fram mark- eller luftledning, 

 

7. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 

schakta, rensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upp-

lag,  

 

8. införa för området främmande djur- eller växtart, 

 

9. framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld 

älg, björn eller kronhjort, samt för snöskoterkörning vintertid på 

snötäckt, väl tjälad mark eller på is,  

 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 

bekämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel. 

 

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 utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 

reservatet: 

 

1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvis-

ningar, 

 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 

3. uppförande och underhåll av anläggningar såsom stig och grillplats,  

 

4. skötselåtgärder i form av begränsade åtgärder för att gynna lövträd, re-

staurering av vattenmiljöer, allt virke lämnas kvar i reservatet, samt na-

turvårdsbränning, 

 

5. undersökning och övervakning av områdets växt- och djurarter. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 

i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 

Det är förbjudet att: 

 

1. framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vin-

tertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 
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2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg

eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord,

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

medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller

gryt,

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

göra annan åverkan på växtligheten,

5. utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,

mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplock-

ning samt blomplockning för eget behov,

6. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur,

7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-

ordning.

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 be-

slut, 

b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),

c) restaurering av vattendrag i anslutning till reservatet.

Länsstyrelsens motivering och bedömning 

Beskrivning 

Reservatet utgörs av den karga, glesa hällmarkstallskogen på Skalbergets 

topp samt nordsluttningen ner mot Hörnån. Nordsluttningen består dels av 

en lövbränna yngre än 100 år med stort inslag av asp och glasbjörk, dels av 

en äldre högproduktiv granskog med inslag av grov asp. I området har note-

rats flertalet rödlistade arter och signalarter. 

Motivering av beslutet 

Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 

exploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under 

förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. 

För att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från skogs-

produktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt 

skulle skadas.  

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 

kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 

att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Genom beslutet säkerställs de 

höga naturvärdena och eftersom området dessutom ligger i en värdetrakt för 
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lövskog är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och utveckla de ut-

pekade värdena. Tack vare placeringen i en värdetrakt bidrar skyddet även 

till bättre grön infrastruktur och ökad biologisk mångfald på landskapsnivå. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 

av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra ar-

betsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av områ-

dets helhetsvärden. Skalberget, i form av ett stort sammanhängande skogs-

område, är därför mycket högt prioriterat för skydd enligt både den nation-

ella och regionala strategin för skydd av skog. 

Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som Skalberget 

som är stora och sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer. Vi-

dare lämpar sig naturreservat för områden med ett sådant skötselbehov att 

en skötselplan krävs, samt för områden där det krävs starka restriktioner 

under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrel-

sen har bedömt att området därför, i enlighet med miljöbalkens mål om 

skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 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 bevarandet för de värde-

fulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmänheten är 

stora och 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. 

Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål 

Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksda-

gen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. Natur-

reservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av 

värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Skalbergets naturreservat 

bidrar till att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 27 hektar produk-

tiv skog undantas från skogsproduktion och ges ett långsiktigt skydd. Reser-

vatet bidrar även till att stärka miljömålet Ett rikt växt- och djurliv samt det 

nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv. 

Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 

strategier för skydd av värdefulla naturmiljöer genom att det bland annat 

berörs av åtgärdsprogram för hotade arter knutna till asp och björk. 

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-

sekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att föreskrifterna 

enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regel-

givning. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som främst utgörs av lövrik 
granskog samt hällmarkstallskog, liksom områdets helhetsvärden i form av 
ett sammanhängande naturlandskap med orörd karaktär ska vårdas och be-
varas. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också till-
godose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Naturliga processer såsom stormfällning, nyetablering av träd, 
översvämning samt svampars och insekters nedbrytning av ved tillåts fortgå 
ostört. Möjlighet till naturvårdsbränning ska finnas för att upprätthålla dy-
namiken och strukturen hos en boreal, brandpåverkad naturskog. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Skalberget 
Dossiernummer 2402289 
NVR-id 2044189 
Kommun Nordmaling 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Skalberget ligger strax NNV om Gräsmyr, 

Ekokarta 20J 5-6h, 
mittkoordinat: 727300, 7080900 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 29a, kustslätter och dalar med finsediment kring 
Bottenviken 

Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare/Ägarkategori Enskild 
Fastighet Gräsmyr 3:16, Nordmaling 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 39,0 hektar 
Landareal 
Skyddad areal produktiv skog 

39,0 ha 
27,3 ha 

 
 
2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura2000-kod Areal (ha) 
Gles hällmarkstallskog (< 30 %) 8920 2,1 
Taiga  9010 33,0 
Näringsrik granskog 9050 4,0 

1 Natura naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Området ligger strax NNV om Gräsmyr i Nordmalings kommun och utgörs 
av Skalbergets topp och nordsluttning ner mot Hörnån, 90-180 m ö h. 
 
Berggrunden inom reservatet består av fin- till medelkornig, rödgrå granit, 
s.k. Härnögranit  (SGU:s berggrundskarta 20 J Vännäs NO). Hela området 
ligger klart under högsta kustlinjen, HK (SGU, högsta kustlinjen, genererad 
karta). Det innebär att hela området har varit utsatt för svallningsprocesser.  
De högsta delarna av Skalberget består av berg i dagen. Jordarterna nedan-
för övergår till finkorniga havs- och sjösediment. Mellan Skalberget och 
Sädesmorbeget finns det en avlagring med svallsediment (SGU, kvartärgeo-
logisk karta 19 J Husum/20 J Vännäs). Platsen för denna avlagring innebär 
att den är geovetenskapligt intressant, som en form av passpunktsavlagring.  
 

 
Skalbergets naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Nordvästra delen av området består av en ca 70- till 100-årig blandskog med 
karaktär av lövbränna. Skogen är stamtät och till synes helt orörd efter den 
senaste störningen. Glasbjörken dominerar i området med ca 50 % grundyta, 
tätt följd av asp. Inslaget av gran är mycket varierande. Mängden död ved är 
allmän-riklig och kommer att öka kraftigt när självgallringsprocesserna tar 
vid.  
 
Öster om detta område vidtar en äldre skiktad granskog som verkar ha stått 
relativt orörd under lång tid, även om äldre gallringsstubbar förekommer 
sparsamt. Skogen i nedre delen av sluttningen är av typen näringsrik gran-
skog och många av granarna är riktigt grova. Här växer bland annat häss-
lebrodd (Milium effusum), stenbär (Rubus saxatilis), harsyra (Oxalis aceto-
sella), hultbräken (Phegopteris connectilis), torta (Lactuca alpina) och 
underviol (Viola mirabilis). Beståndsåldern varierar mellan ca 120 - 150 år 
och överallt finns inslag av gamla grova aspar, många på minst 150 år. Död 
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ved förekommer tämligen allmänt, både i form av torrträd och färska, grova 
lågor. Äldre lågor förekommer sparsamt. Enstaka gamla, mycket grova av-
verkningsstubbar finns spritt i området, varav flera har spår av tidigare 
bränder. Hänglavar förekommer allmänt. Högre upp i sluttningens centrala 
delar minskar lövinslaget kraftigt.  
 
På toppen av berget växer en mycket mager och gles hällmarkstallskog med 
gott om senvuxna, knotiga tallar på 200-300 år. Terrängen är varierande 
med öppna hällar och små skuggiga branter och sänkor. Torrakor förekom-
mer mindre allmänt liksom enstaka gamla senvuxna granar.  
 
Skalbergets lövrika granskogar erbjuder mycket gynnsamma miljöer för 
flertalet naturskogsarter. Följande arter har påträffats vid översiktlig 
inventering (hotkategori enligt Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes 
där NT = nära hotad och VU = sårbar): aspgelélav (NT), bårdlav, liten 
aspgelélav (VU), lunglav (NT), skinnlav, stuplav, violettgrå tagellav (NT), 
harticka (NT), granticka (NT), klibbticka, kötticka (NT), stor aspticka (NT), 
humleblomster, hägg, hässlebrodd, torta, underviol, ögonpyrola, kungsfågel 
(VU), spillkråka (NT), tjäder, tofsmes, tretåig hackspett (NT), trädkrypare, 
bäver.  
 

 
Skiktad granskog av lågörtstyp med betydande inslag av grov asp på Skalbergets nordsluttning. 
Foto: Anna Hallmén, Länsstyrelsen. 
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3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-
pande naturtyperna i området (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas 
ett bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett 
gynnsamt bevarandetillstånd. 
 
3.1 Skötselområde 1, lövrik granskog  
Skötselområdet utgörs dels av en stamtät 70- till 100-årig blandskog med 
gran, björk och asp, och dels av en skiktad granskog i åldern 120-150 år 
med riklig förekomst av grova aspar på minst 150 år. Den yngre blandsko-
gen har uppkommit efter en kraftig störning, troligtvis brand i kombination 
med uttag av virke. Färsk död ved i olika dimensioner förekommer allmänt. 
Marken är frisk-fuktig och bottenskiktet består främst av husmossa och 
kammossa. Fältskiktet utgörs av blåbärsris med betydande inslag av ekbrä-
ken och hultbräken samt örter såsom stenbär, ekorrbär, gullris och harsyra. I 
nedre delen av sluttningen mot Hörnån övergår skogen delvis till högörtstyp 
med karaktärsarter såsom torta och hässlebrodd.  
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska utgöras av en lövrik barrnaturskog som huvudsakligen 
präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande och döende, storm-
fällningar, brand, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetable-
ring av träd i skogen. Skötselområdet innehåller betydande mängder död 
ved som erbjuder typiska vedlevande arter gynnsamma livsbetingelser. Efter 
en störning ökar inslaget av lövträd vilket ger goda möjligheter för löv-
trädsberoende arter att fortleva i området. Andelen gran och grova träd ökar 
i senare successionsfaser vilket bland annat gynnar arter som är knutna till 
grov gran och asp samt grov död ved. 
 
Skötselåtgärder  
Skogen lämnas i huvudsak för fri utveckling, men vid behov ska åtgärder 
för att gynna lövträdens utveckling övervägas och kunna utnyttjas. En lämp-
lig åtgärd är ringbarkning av gran kring lövträd. Lövuppslag kan gynnas 
genom avdödning av gran i kombination med stängsling för att undvika älg-
bete. Möjlighet till naturvårdsbränning ska också finnas för att skapa gynn-
samma betingelser för hotade arter knutna till lövträd. Norrvända produktiva 
sluttningar erbjuder mycket gynnsamma förutsättningar för etablering av 
lövskogar efter brand, något som skulle öka möjligheterna för lövberoende 
arter att fortleva i området även på mycket långt sikt. Skötselområdet kan 
delas upp och brännas i mindre delar om det bedöms lämpligt. Vid skötsel-
planeringen kommer en prioritering ske inom tillgängliga resurser, där före-
slagna skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra na-
turreservat. Skalberget ligger inte i en prioriterad trakt för bränning. 
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3.2 Skötselområde 2, hällmarkstallskog 
Skötselområdet består av mager och gles hällmarkstallskog med gott om 
senvuxna, knotiga tallar på 200-300 år. Torrakor förekommer mindre all-
mänt liksom enstaka gamla senvuxna granar. Torrträd och lågor av olika 
ålder och dimension förekommer sparsamt. 
 
Bevarandemål 
Skötselområdet präglas huvudsakligen av naturliga processer såsom trädens 
åldrande och döende, brand, stormfällningar, insekters och svampars ned-
brytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Träden i hällmarkstall-
skogen är senvuxna och kan bli mycket gamla. I området finns betydande 
mängder död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier, varav en del i 
öppna, solbelysta lägen och en del i skuggiga sänkor med fuktigare 
mikroklimat. De olika miljöerna skapar gynnsamma betingelser för arter 
knutna till gamla träd och död ved.  
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling med möjlighet till naturvårdsbränning. Vid skötselplanering-
en kommer en prioritering ske inom tillgängliga resurser, där föreslagna 
skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra naturreser-
vat. Skalberget ligger inte i en prioriterad trakt för bränning. 
 
 
4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 
och anläggningar, bilaga 1.  
 
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
Tillgängligheten till reservatet är god då en körväg slingrar sig genom reser-
vatet från Gräsmyr ut till väg 539. Det finns även flera mindre stigar. Områ-
det är lättvandrat och bitvis mycket vackert. Toppen av Skalberget erbjuder 
fin utsikt över omgivande landskap. Området används redan som friluftsom-
råde av invånarna i Gräsmyr. I övrigt bedöms inte besöksfrekvensen öka 
nämnvärt i samband med reservatsbildningen. 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar i form av ett naturskogsområde. Då den för-
väntade tillströmningen till reservatet bedöms bli liten finns inget behov av 
att anlägga parkeringsplats. Det finns goda möjligheter att parkera i anslut-
ning till körvägen.  
 
Möjlighet ska finnas för länsstyrelsen, alternativt för markägare eller bya-
förening i samråd med länsstyrelsen, att vid behov ställa i ordning en grill-
plats med bänkar på Skalbergets topp och i samband med detta markera ut 
en stig från reservatsgränsen till grillplatsen. 
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Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, 
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas två väl 
underhållna informationsskyltar. Information om reservatet ska också i 
lämplig omfattning finnas via internet, appar eller andra tekniska lösningar. 
 
Åtgärder för friluftslivet 
Två informationsskyltar, utformade i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på 
lämpliga platser för informationsskyltar redovisas i bilaga 1. Det ska på var-
dera skylt 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 Skalbergets naturreservat 
på länsstyrelsens webb, via appar och andra tekniska lösningar publiceras 
utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information 
om andra naturreservat i länet. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Utöver körvägen finns inga kända anläggningar i området. 
 
 
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 Naturvårdsver-
kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-
hov. 
 
 
8. Sammanställning av skötselåtgärder 
 
Skötselåtgärd Var När Prio1 
Montering av informationsskyltar Se bilaga 1 2016 1 
Lövgynnande åtgärder  Skötselomr. 1 Vid behov 3 
Naturvårdsbränning Skötselomr. 1 o. 2 Vid behov 3 
Iordningsställande av grillplats Skalbergets topp Vid behov 3 
1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
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9. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras 
skriftligt. Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrif-
terna efterlevs, även utmärkningar och skyltar inom reservatet. Uppföljning-
en ska ske vart tredje år. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 
 
9.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 
tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resul-
tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. Även kostna-
derna för åtgärderna ska noteras. 
 
9.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för upp-
följning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets 
skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinven-
tering av skyddad natur. 
 
 
Bilagor 
1. Karta över skötselområden med infoskyltarnas läge. 





 

   

 
 

 Bilaga 3   
  

 
 
 
 
 
 
Hur man överklagar till Regeringen 
 
Är du missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga detta hos 
Regeringen, men klagan ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Över-
klagan ska vara skriftlig och undertecknad. 
 
Var tydlig med att 
 
• skriva vilket beslut som överklagan gäller. Det gör du enklast genom att 
ange ärendebeteckningen (exempelvis 555-2222-2009), 
 
• redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur du 
anser att beslutet ska ändras, 
 
• underteckna brevet, förtydliga namnteckningen, uppge adress och telefon-
nummer. 
 
Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör 
en fullmakt sändas med. 
 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så bör 
du bifoga dem. 
 
Brevet ska lämnas in eller skickas till: 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
901 86 UMEÅ 
 
Länsstyrelsen måste ha fått brevet senast den 7 december 2015, annars kan 
överklagandet inte tas upp. 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B  Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 
901 86  UMEÅ Naturvårdsenheten Direkt 010-225 44 56  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
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