PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT
EXEMPEL PÅ BEVARANDEMÅL
JUNI 2015

Exempel på skötselområden med
bevarandemål och åtgärder
1. Barrskog
2. Blandskog
3. Trädklädd betesmark
4. Friluftsliv (”vanligt” område)
5. Friluftsliv (områden med hög grad av tillgänglighet)

Skötselområde 1 - Barrskog (31 ha)
Beskrivning
Skötselområdet utgörs av naturskogsartad barrskog på Skogsbergets sydostsluttning. Skogen är dominerad av gran. Förekomsten av död ved är stor i de övre
delarna, men mindre i de nedre då dessa tidigare har påverkats starkt av skogsbruk.
Bevarandemål
Skogen har en varierad åldersstruktur med stort inslag av gamla träd, döda träd
samt lågor. Omvälvande störningar i form av t.ex. insektsangrepp eller brand, kan
leda till att hela eller delar av skogen under perioder har en annan karaktär. Detta är
en del av skogens utveckling. Typiska arter av mossor och kärlväxter förekommer.
Arealen barrskog är minst 31 ha.
Skötselåtgärder



Inga (fri utveckling)

Skötselområde 2 - Blandskog (26 ha)
Området norr om Ån utgörs av blandskog av varierande ålder och sammansättning.
Blandskogen har ett stort inslag av gran, asp och björk samt enstaka grova och
gamla lövträd såsom ekar och askar. Uppslag av ädelgran förekommer.
Bevarandemål
Blandskogen är olikåldrig och skiktad med ett rikligt inslag av gamla träd och död
ved. I blandskogen finns rikligt av lövträd såsom asp, rönn, sälg och björk. Gamla
värdefulla lövträd hotas inte av inväxande träd. I bryn mot betesmarker och ån är
lövinslaget kraftigt. Ädelgran finns inte. Typiska arter av mossor och lavar förekommer i området. Arealen blandskog är minst 26 ha.
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Skötselåtgärder
 Frihuggning gamla värdefulla lövträd.
 Vid behov ringbarkning av gran längs ån.
 Vid behov röjning av ädelgran.

Skötselområde 3 – Trädklädda betesmarker (12,5 ha)
Beskrivning
Skötselområdet omfattar naturreservatets trädklädda, hävdpräglade marker och
marker som ska återställas till betesmark. Skötselområdet omfattar naturreservatets
centrala och östra delar.
Bevarandemål
Reservatets trädklädda betesmarker ska vara präglade av bete, ha en mosaikartad
struktur och ha en riklig förekomst av gamla hävdpräglade träd. Igenväxningsvegetation förekommer endast sparsamt. Ekarnas lavflora ska vara artrik och hysa typiska arter knutna till ek som exempelvis ekspik. Reservatets trädklädda betesmarker ska vara minst 12,5 ha.
Skötselåtgärder
 Området ska betas. Enstaka år med betesuppehåll i vissa fållor kan vara
gynnsamt för växt och djurliv.
 Träd och buskar av igenväxningskaraktär, t.ex. slån, ska regelbundet tas
bort. Andra blommande och bärande buskar som rönn, hagtorn och rosbuskar sparas.
 Den östra delen av området återställs, stängslas och betas därefter.

Skötselområde 4: Friluftsliv
Beskrivning
Området lockar besökare under vår, sommar och höst. Friluftslivsvärdet består
främst av möjlighet till rekreation i en för regionen typisk natur. Inom naturreservatet finns en befintlig, ca 6,5 km lång, markerad vandringsled i naturterräng. Kortare sträckor är spångade och det finns även några enklare broar. Det är möjligt att
förbättra vandringsleden om behovet av tillgänglighet ökar. Längs vandringsleden
finns tre befintliga rastplatser med vindskydd och grillplats.
Bevarandemål
Informationen i området ska vara lätt tillgänglig, bidra till och förhöja upplevelsen
av besöket, hjälpa besökarna att få sina förväntningar uppfyllda genom att den är
lättläst, fokuserar på upplevelser i området samt har informativa kartor. Informat-
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ionen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås. Områdets friluftslivsanläggningar ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva området.
Skötselåtgärder






Tillsyn minst 2 gånger per år av alla stigar, stigmarkeringar och anläggningar.
Gräsröjning vid behov vid rastplats/parkeringsplats under juli-augusti, den
tillgängliga parkeringen prioriteras, allt slåttermaterial krattas ihop och förs
bort.
Vedförsörjning till samtliga eldplatser.
Rastplatser städas regelbundet.
Vid behov öka tillgängligheten på vandringsleden.

Skötselområde 5: Friluftsliv (hög grad av tillgänglighet)
Beskrivning
Området är utpekat som särskilt besöksintressant (SBI) och har många besökare.
Främsta friluftslivsvärdena består av upplevelser av områdets natur och geologi
samt storslagen utsikt över havet, klapperstenfält och skärgård. Området har idag
inga friluftsanläggningar eller vandringsleder, däremot finns ett antal strövstigar.
Området är prioriterat för att få hög tillgänglighet för besökare.
Bevarandemål
Entréer, anläggningar, servicebyggnader och information i området ska vara i gott
skick, förhöja besökarens upplevelser, vara tillgängliga för besökare med olika
funktionsnedsättningar och bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås. Besökare ska tryggt, säkert och självständigt, kunna nyttja områdets anordningar och ta
del av de upplevelser området erbjuder. Området ska ha ett lämpligt antal besökare
med hänsyn till områdets syfte och bevarandet av dess natur- och friluftslivsvärden.
Skötselåtgärder1
 Anläggning av två entréer med följande anläggningar:
o skyltar med tillgänglig information
o tillgängligt dass
o tillgänglig parkering
o tillgänglig sopsortering



1

Anläggning av tillgängliga vandringsleder inklusive utmärkning och vägvisning (enligt karta).
Anläggning av tre tillgängliga rastplatser.

I förekommande fall hänvisas till karta.
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Tillsyn minst en gång i veckan under perioden juni och juli, 4 gånger per
resterande tid av året av alla stigar, stigmarkeringar och anläggningar.
Vedförsörjning till samtliga eldplatser.
Rastplatser och entréer städas regelbundet.
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