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Beslut
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-20

511-8622-2011

Enligt sändlista

Beslut om bildande av naturreservatet Skjutbaneberget i
Nordmalings kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808) det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som
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
Dossienummer
NVR-id
Kommun
Län
Lägesbeskrivning
Ekokarta
Mittkoordinat
Naturgeografisk region
Gräns
Markägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Areal produktiv skog

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Skjutbaneberget
2402352
2045714
Nordmaling
Västerbotten
18 km NNO om Nordmaling
20J 4h
727973, 7073148 (SWEREF99TM)
29a, kustslätter och dalar med finsediment
kring norra Bottenviken
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Torrböle 2:2
Länsstyrelsen
60 hektar
58 hektar
48 hektar

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 69

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade sandtallskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap.
Syftet är också att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till
dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet
också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska huvudsakligen uppnås genom att skapa och vidmakthålla en
brandpräglad naturmiljö med därtill hörande strukturer och processer.
Hydrologiskt påverkade våtmarker och vattendrag ska kunna restaureras.
Information om naturreservatet ska finas tillgänglig för att underlätta för
allmänhetens friluftsliv.
Skälen för beslutet
Skjutbanebergets naturreservat är ett område med mycket höga naturvärden
kopplade till gammal, brandpräglad sandtallskog med en rik
marksvampsflora. Reservatet är ett av få kända sammanhängande områden
med gammal sandtallskog på älvssediment med långvarig trädkontinuitet.
Sandbarrskogar är särskilt hotade i det brukade skogslandskapet och en
skogstyp som är prioriterad för skydd.
Reservatet hyser gott om naturskogsstrukturer som gamla tallar, död ved
och skiktning. I området förekommer av ett stort antal naturskogslevande
indikatorarter och rödlistade arter. Området hyser en särskilt rik
marksvampsflora. Dessa arter är beroende av naturskogsmiljöer med god
trädkontinuitet och gamla tallar och har därför mycket små möjligheter att
fortleva i ett brukat skogslandskap. Skjutbaneberget berörs även av ett
åtgärdsprogram för hotade arter (Åtgärdsprogram för bevarande av
rödlistade fjälltaggsvampar).
Genom beslutet undanröjs exploateringshot och ett bevarande av
Skjutbanebergets naturmiljöer, med därtill hörande strukturer, processer och
arter, särkerställs.
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,
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3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,
4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
5. tippa, dumpa eller anordna upplag,
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel att muddra, dämma eller reglera,
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. inplantera för området främmande arter,
9. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
undantag för uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning
vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel,
jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen.
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. skötselåtgärderna naturvårdsbränning, markbränning, ringbarkning,
luckhuggning, markstörning och uthägn av klövvilt,
4. skötselåtgärderna hydrologisk restaurering av våtmarker och vattendrag,
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,
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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 annat än på befintliga skogsbilvägar, med
undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
på is,
5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
anordning med undantag för utmarkering av skoterled.
Undantag från föreskrifterna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken i detta beslut,
b) ägaren av företaget Figaros Fisk att nyttja och underhålla befintlig grilloch rastplats, utedass, lagtävlingsbana och spänger under förutsättning att
anläggningarna är i gott skick,
c) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
d) normalt underhåll av befintliga vägar.
Ärendets beredning
Skjutbanebergets höga naturvärden uppmärksammades första gången i
samband med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering år 2005. Området
har sedan dess inventerats flera gånger av Länsstyrelsen. Skjutbaneberget
har varit föremål för skyddsdiskussioner sedan 2007.
År 2013 inrättades ett femårigt naturvårdsavtal för en del av området. År
2014 inkom en avverkningsanmälan av ett område i direkt anslutning till det
befintliga naturvårdsavtalet. Med anledning av den inkomna
avverkningsanmälan gjordes fältbesök av Skogsstyrelsen som då klassade
merparten av det avverkningsanmälda området som nyckelbiotop.
Diskussionerna om området tog ny fart och en dialog om att lösa frågan
genom områdesskydd inleddes mellan Länsstyrelsen och markägaren. Den
avverkningsanmälda delen har dessutom varit interimistiskt reservat under
cirka 1 år, fram till att ersättningsfrågan löstes genom ett markbyte mellan
tre parter där Holmen skog var den tredje parten. Bytesaffären innebar att
staten förvärvade det aktuella reservatsområdet i utbyte mot att markägaren
fick ett annat närliggande skogsskifte samt en ekonomisk mellanskillnad.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter. Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt
reservatsförslaget eller avstått från att yttra sig.
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Beskrivning av reservatet
Skjutbaneberget ligger ca 18 km nordnordost om Nordmaling, just norr om
byn Torrböle och kring 80 meter över havet. Området består huvudsakligen
av en äldre, naturskogsartad sandtallskog på mager ljung-rished. Två mindre
skogstjärnar och flera mindre myrar ligger inbäddade i tallskogen. Området
har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet med god förekomst av strukturer som gamla träd, död ved och lång trädkontinuitet. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Särskilt framträdande är områdets rika marksvampsflora som är beroende av skogar med en lång trädkontinuitet så som
den i Skjutbaneberget. Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare
att flera vägar korsar 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 bevaras och utvecklas behöver det därför undantas från
skogsproduktion 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 den biologiska mångfalden. Inom den naturgeografiska region
(29a) där Skjutbaneberget är beläget utgör arealen formellt skyddad skog
endast cirka 2,5 procent av den totala skogsmarksarealen. Naturreservat är
en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av värdefulla
naturområden och biologisk mångfald.
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.
Området ligger i en skogsbiologisk värdetrakt och därmed är
förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och utveckla de utpekade
värdena. Tack vare läget i en värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön
infrastruktur och ökad biologisk mångfald på landskapsnivå.
Sandbarrskog är en prioriterad skogstyp i skyddsarbetet. Prioriterade
skogstyper är de skogstyper som Sverige har ett internationellt ansvar att
bevara samt de skogstyper som bedöms vara underrepresenterade i formellt
skyddade områden.
Skjutbaneberget berörs även av ett åtgärdsprogram för hotade arter
(Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar).
Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv
Bildandet av Skjutbanebergets naturreservat stärker möjligheterna att nå
miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att ca 48 hektar produktiv
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skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet stärker även möjligheterna
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.
Naturreservatet ingår i ett område som är av riksintresse för vattendrag
(Öreälven) enligt 4 kap. 6 § miljöbalken.
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 helhetsvärden.
Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer med ett sådant
skötselbehov att en skötselplan krävs och där det krävs starka restriktioner
under lång tid för att värdena ska kunna bibehållas och utvecklas.
Länsstyrelsen har bedömt att Skjutbaneberget 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.
Naturreservatet berör ett kärnområde av riksintresse för rennäringen (3 kap.
5 § miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att ovan nämnda riksintresse är
förenligt med ett skydd om området.
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.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivning.
Upplysningar
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller
omedelbart även om beslutet överklagas.
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.
Före anordnandet av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c §
förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.
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SKÖTSELPLAN FÖR
SKJUTBANEBERGETS NATURRESERVAT
I NORDMALINGS KOMMUN

Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
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Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten
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vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i
form av brandpräglade sandtallskogar och andra ingående naturtyper samt
områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturlandskap.
Syftet är också att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till
dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet
också tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska huvudsakligen uppnås genom att skapa och vidmakthålla en
brandpräglad naturmiljö med därtill hörande strukturer och processer.
Hydrologiskt påverkade våtmarker och vattendrag ska kunna restaureras.
Information om naturreservatet ska finas tillgänglig för att underlätta för
allmänhetens friluftsliv.

2. Prioriterade bevarandevärden
•
•
•

Naturskog med gamla tallar
Sandbarrskog (prioriterad skogstyp)
Rik marksvampsflora med rödlistade marksvampar

3. Beskrivning av naturreservatet
3.1 Administrativa uppgifter
Namn
Skjutbaneberget
Dossienummer
2402352
NVR-id
2045714
Kommun
Nordmaling
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
18 km NNO om Nordmaling
Ekokarta
20J 4h
Mittkoordinat
727973, 7073148 (SWEREF99TM)
Naturgeografisk region
29a, kustslätter och dalar med finsediment
kring norra Bottenviken
Gräns
Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet
Markägarkategori
Enskild
Fastighet
Torrböle 2:2
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
60 hektar
Landareal
58 hektar
Areal produktiv skog
48 hektar
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Västerbotten
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3.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Myrsjöar
Öppen icke-naturanaturtyp
Öppna mossar och kärr
Taiga - Sumpskog
Taiga
Skogbevuxen myr
Icke-natura-skog, fuktig/blöt mark
1

Natura 2000-kod
3160
6960
7140
9006
9010
9740
9925

Areal (ha)
1
1
7
1
44
4
2

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt naturvårdsverket.

3.3 Beskrivning av reservatet
Läge och landskap
Skjutbaneberget ligger ca 18 km nordnordost om Nordmaling, just norr om
byn Torrböle och kring 80 meter över havet. Området består huvudsakligen
av en äldre, sandtallskog på mager ljung-rished. Terrängen är flack med
undantag för en mindre bergknalle. Två mindre skogstjärnar och flera
mindre myrar ligger inbäddade i tallskogen.

Skjutbanebergets naturreservat är rödmarkerat på kartan.

Geovetenskap
Berggrunden inom reservatet består av omvandlade bergarter i from av
metagråvacka till metaarenit. Metagråvacka är en karaktäristisk bergart för
länets kustområde. Området ligger under högsta kustlinjen, HK, vilket
innebär att hela området varit utsatt för svallningsprocesser.
Jordarterna består huvudsakligen av älvsediment i form av mellansand till
grovsand. I områdets norra del finns ett mindre område med lera-silt. Uppe
på själva bergsknösen Skjutbaneberget finns hällmarker med berg i dagen.

Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 2 till beslut om bildande
Skötselplan
av Skjutbanebergets naturreservat Datum
2016-12-20
i Nordmalings kommun.

4
Ärendebeteckning

511-8622-2011

Sandförekomsterna (Öreälvsdalen vid Torrböle) som täcker stora delar av
reservatet har bedömts hålla högt naturvärde, klass 2, i länets
naturgrusinventering.
Skogsmark
Den norra och västra delen av området består av gamla, välskiktade
tallskogar på sandsediment. Skogen har här en tydlig naturskogsstruktur, är
luckig, skiktad och strakt olikåldrig. Huvuddelen av beståndet är ca 170 år,
men det finns allmänt med drygt 200 åriga träd, och i området kring
tjärnarna i norr, även en hel del tallar på runt 300 år. Mycket få sentida
skogsbruksåtgärder har gjorts i denna del.
I områdets centrala del finns en liten hällmarksknös, Skjutbaneberget, som
gett namn åt reservatet. Kullen är bevuxen med låg och gles, mycket
gammal hällmarkstallskog med spridda lågor och torrakor.
Södra delen av området består av ca 130-170åriga tallskogar på
sandsediment. Här är skogarna mer påverkade av skogsbruk och en stor del
av området har genomgallrats. Gallringen berör i huvudsak området närmast
den skogsbilväg som skär diagonalt genom objektet, och ju längre från den
vägen man kommer desto svagare blir påverkansgraden på skogsbestånden.
Speciellt intill Ängersjötjärnen och i myrkanterna finns fläckar med mer
genuin tallnaturskog med gott om överståndare och god skiktning. Trots
gallringen har skogen i denna del en god trädkontinuitet.
I hela området finns spår av brand i form av brandljud från två olika
bränder, en för drygt 130 år sedan och den andra för 200 år sedan. Det är
även relativt gott om död ved i den norra delen av objektet, främst i form av
torrträd.
Våtmarker, sjöar och vattendrag
Myrarna i området består ett plant fastmattekärr, en blandmyr med
mjukbottnade delar samt en mindre tallmosse. Myrarna är näringsfattiga och
ofta bevuxna med flaskstarr, tuvull eller fattigris över vitmossan. Myrarna är
till viss del påverkade av dikning.
I området finns även två mindre tjärnar. Den västra tjärnen, Gräsmyrtjärnen,
är klar och djup. Den djupaste delen i denna tjärn är uppmätt till ca 6 meter.
Den mindre, västra tjärnen omges av myrmark. I norra delen finns även ett
par rätade vattendrag.
Friluftsliv
Ett flertal mindre skogsvägar skär genom området. Intill tjärnarna
Gräsmyrtjärnen och Ängersjötjärnen, där själva tjärnen ligger utanför
reservatet, finns iordningställda eldplatser. Vid Gräsmyrtjärnen finns även
en mindre fiske- och aktivitetsanläggning.
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Kulturhistoria
Ett flertal kända fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns inom
området, bland annat rester av kokgropar och gamla tjärdalar.
Naturvårdsarter
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal
sandtallskog. Följande arter har påträffats (hotkategori enligt
Artdatabankens Rödlista 2015 inom parentes där NT = nära hotad och VU =
sårbar): blå taggsvamp (NT), dropptaggsvamp, gammelgranskål (NT),
goliatmusseron (VU), gulporing, jättemusseron (VU), lakritsmusseron
(VU), motaggsvamp (NT), orange taggsvamp (NT), skrovlig taggsvamp
(NT), tallgråticka (VU), talltaggsvamp (NT), tallticka (NT), vedticka,
violmussling (NT), blanksvart spiklav (NT), garnlav (NT), liten spiklav,
violettgrå tagellav (NT), missne, jättesvampmal (NT), reliktbock (NT).

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i tre skötselområden med utgångspunkt från de
övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras
inom respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.
4.1 Skötselområde 1, brandpräglad sandtallskog med
naturvårdsbränning (48 ha)
Skötselområdet omfattar all skogsmark i området som domineras av äldre
sandtallskog på mager ljung-rished. Skogen är olikåldrig med gott om gamla
tallar och en rik marksvampsflora. Mindre delar utgörs av fuktiga svackor.
Vid Gräsmyrtjärnens södra ände finns en fisketurismanläggning som drivs
av Figaros Fisk.

I Skjutbanebergets naturskogar finns gott om gamla tallar. Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen.
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Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och
sammansättning ska vara påverkad av brand eller motsvarande störning. I
perioder efter en störning kan områden vara öppna och luckiga med nya
spirande trädgenerationer. I senare stadier kan skogen vara mer sluten. Vissa
mindre delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och kommer därför att
brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av dynamiken i ett
brandpräglat landskap. Normalt ska beståndet hysa betydande mängder död
ved. Typiska arter av marksvampar ska förekomma. Arealen barrnaturskog
ska vara minst 48 ha.
Skötselåtgärder
Bränning
Skötseln ska vara naturvårdsbränning där det är tekniskt möjligt.
Skötselområdet kan delas upp och brännas i mindre delar om det bedöms
lämpligt. Förslagsvis kan fläckvis bränning genomföras genom markbrand,
med utgångspunkt utifrån de naturliga gränser som finns i reservatet. Där
marken domineras av lavmatta kan det vara nödvändigt att lägga in extra
bränsle utifrån, för att få tillfredställande effekt av en markbränning. Hänsyn
ska också tas till närboende i byn vid planering av bränning.
Exakt avgränsning för de enskilda naturvårdsbränningarna tas fram i
samband med den brandplan som görs inför varje enskild bränning. Ovan
beskrivna åtgärder kommer att infogas i en övergripande planering för
naturvårdsbränning i länets samtliga naturreservat. Det innebär att en
prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där ovan beskrivna
skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra
naturreservat.
Vid en naturvårdsbränning ska hänsyn tas till fisketurismanläggningen vid
Gräsmyrtjärnens södra ände så att anläggningen inte kommer till skada.
Brandefterliknande åtgärder
Om bränning inte är möjlig att genomföra ska olika brandefterliknande
åtgärder kunna tillämpas, t ex ringbarkning, luckhuggning eller
markstörning.
Stängsling
Om den föryngring som kommer efter en bränning bedöms ha dåliga
förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska möjligheten att
bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.
4.2 Skötselområde 2, myrar med huvudsakligen fri utveckling (10 ha)
Skötselområdet består av samtliga myrar i området. Det finns både
trädbevuxen mosse med tall samt öppna myrtyper. Vitmossor dominerar i
botten och i fältskiktet överväger vanliga arter som fattigris och starr.
Myrarna har till viss del påverkats av dikning.
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Bevarandemål
Hydrologin ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller
tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan.
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer såsom nederbörd,
grundvattenflöden och översvämningar. Dessa processer ska fortgå
opåverkat av mänskliga ingrepp. Grundvattenytan ska variera naturligt och
vara hög under större delen av året. Det ska finnas typiska arter av
kärlväxter och mossor. Arealen våtmark ska vara minst 10 ha.
I historisk tid har branden många gånger berört även våtmarkerna i
naturlandskapet i varierande utsträckning. Ibland har myrarna brunnit,
ibland har de fungerat som en naturlig brandgräns. Av det skälet kan
myrarna vid en naturvårdsbränning av skog tillåtas brinna som en del av en
naturlig process.
Skötselåtgärder
Skötselområdet ska huvudsakligen lämnas för fri utveckling men vid behov
ska hydrologiskt påverkade våtmarker kunna restaureras.
4.3 Skötselområde 5, sjöar och vattendrag med huvudsakligen fri
utveckling (2 ha)
Skötselområdet består av två mindre bäckar och två tjärnar. Den västra
tjärnen, Gräsmyrtjärnen, är klar och djup. I denna tjärn har fjällröding, öring
och regnbåge utplanterats. Fiskerättigheterna i denna tjärn arrenderas ut.
Den mindre, västra tjärnen omges av myrmark. Bäckarna rinner från de två
större myrarna i området och möts just vid reservatsgränsen i öster.
Bäckarna har delvis rätats ut.
Bevarandemål
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till. Vattendragen och
sjöarna ska ha en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar
påverkan från övergödande, försurande och grumlande ämnen.
Skötselåtgärder
Skötselområdet ska huvudsakligen lämnas för fri utveckling men med
möjlighet till restaurering av vattendraget vid behov.

5. Mål och åtgärder för friluftslivet
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom flera skogsbilvägar korsar
området. Området är mycket vackert med sina svagt böljande sandmarker
med gammeltallskog insprängt mellan småtjärnar och myrmarker. Området
är mycket lättvandrat.
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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
Två informationsskyltar, utformade i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar, ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet.
Förslag på lämpliga platser för informationsskyltarna, redovisas i bilaga 1.
Det ska på skyltarna 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 Skjutbanebergets 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. Övriga anläggningar
Vid Gräsmyrtjärnens södra ände finns en fisketurismanläggning som drivs
av Figaros Fisk med långbord, torrdass, eldstad och yxkastningstavla.
Ytterligare en enkel grillplats finns vid Ängersjötjärnens norra strand. Själva
tjärnen ligger inte inom reservatet. Reservatet genomkorsas även av ett par
skoterleder och ett flertal vägar.

7. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i
enlighet med gällande reservatsföreskrifter. Ägaren till Figaros Fisk har
arrenderat fisket i Gräsmyrtjärnen av den tidigare fastighetsägaren. Ett nytt
arrendeavtal ska upprättas med Naturvårdsverket.

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.
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8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskylt/ar
Naturvårdsbränning/markbränning
Bränningsefterliknande åtgärder så som
ringbarkning, luckhuggning eller
markstörning
Hägn för att motverka bete
Restaurering av våtmarker
Restaurering av vattendrag
Gränsmarkering

Var
Se bilaga 1
Skötselområde 1
Skötselområde 12

Prioritet1
1
3
3

Skötselområde 12
Skötselområde 22
Skötselområde 32
Se bilaga 1

3
3
3
1

1

Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta.
2
Eventuellt behov bedöms efter fältbesök.

9. Uppföljning och tillsyn
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras
skriftligt. Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att
reservatsföreskrifterna efterlevs, även utmärkningar och skyltar inom
reservatet. 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
resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.
9.2 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 över skötselområden inklusive lämpliga platser för
informationsskyltar

