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1

SKÖTSEL

1.2

Övergripande mål med skötseln

Skötseln skall bedrivas så att:
•
•
•
•
•
1.3
•
•

•
•
1.4

Den biologiska mångfalden i reservatet säkerställs.
Skogens naturskogskaraktär utvecklas.
Geologiska bildningar och processer bevaras.
Kulturmiljöerna bevaras.
Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet främjas.
Generella riktlinjer för skötseln
Naturområdena lämnas för fri utveckling.
Stormfällningar, brand och andra naturliga störningar skall ingå som
en naturlig del i områdets dynamik. Med hänsyn till bebyggelsen skall
brand bekämpas, men därefter skall det brunna området lämnas för fri
utveckling.
Kulturmiljöer vårdas och bevaras.
Anläggningar för friluftsliv och besökande underhålls.
Natur

Hela naturreservatet utgörs av ett skötselområde.
1.4.1 Mål
Målet med reservatets skötsel är att bevara områdets botaniska, zoologiska
och geovetenskapliga värden. Förändringar av naturtillståndet ska endast ske
genom naturlig succession, dvs de gradvisa naturliga förändringar som de
flesta naturtyper genomgår.
1.4.2 Skötselåtgärder
•

Växt- och djurlivet ska tillåtas att utvecklas fritt inom reservatet. Om
spontan brand uppkommer ska brandbekämpning ske med så
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•

1.5

skonsamma metoder som möjligt och därefter ska det brunna området
endast utvecklas genom naturlig succession.
Kontinuerlig kontroll över att slitaget från reservatsbesökarna inte
äventyrar skötselmålen. Om slitaget bedöms vara för stort ska åtgärder
vidtas som motverkar detta, t.ex. genom att anlägga spänger och
informera om den känsliga naturen.
Kultur

1.5.1 Mål
Målet med skötseln är att kulturmiljövärdena inom reservatet ska bevaras.
1.6.2

Skötselåtgärder

Samtliga byggnader ska underhållas väl och vidmakthållas i enlighet med
gällande detaljplanebestämmelser och, i förekommande fall, de villkor som
är fastställda i avtal om bostadsarrende. Bebyggelsen ska vara anpassad till
den lokala byggnadstraditionen vad gäller bl.a. materialval, färgsättning och
proportioner.
1.6

Anordningar för besökande i naturreservatet

1.6.1 Mål
Målet med skötseln är att ge information till besökarna som tydligt belyser
områdets värden och sevärdheter samt vilka föreskrifter som finns i
reservatet. Området ska vara inbjudande och lättillgängligt för besökarna och
de anläggningar som finns för detta ändamål ska hållas i gott skick.
1.6.2

Skötselåtgärder

Området ska nyttjas utifrån dess naturgivna förutsättningar. Vissa
anordningar för att befrämja och kanalisera friluftslivet kan dock
iordningställas av förvaltaren. Sådana anordningar får dock inte leda till att
syftet med naturreservatet motverkas. Befintliga anläggningar såsom
bryggor, toaletter, brunnar mm ska hållas i gott skick.
Reservatet ska utmärkas enligt svensk standard. Informationstavlor sätts upp
vid lämpliga entréer till reservatet. På tavlorna ska anges områdets värden,
varför det är skyddat, vilka föreskrifter som gäller, vem som är förvaltare
(telefonnummer) samt en karta med områdets gränser, stigar och andra
anordningar för besökare. Skyltar och markeringar ska ägnas regelbunden
tillsyn och underhållas vid behov.
1.7

Uppföljning av skötselåtgärderna

En uppföljning av skötselåtgärderna med utgångspunkt från reservatets syfte
ska ske vart 10:e år. Då ska utvärderas om åtgärderna haft avsedd effekt och
om natur- och kulturvärdena i reservatet påverkats eller förändrats pga.
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besöksfrekvens, störningar o dyl. Om utvärderingen visar att en sådan
påverkan föreligger ska orsakerna härtill utredas och åtgärder vidtas för att
motverka dessa.
1.8

Sammanfattning av skötselåtgärderna

Engångsåtgärder
Utmärkning av reservatet
Uppsättning av informationstavlor
Anläggande av enklare anordningar för
att kanalisera och befrämja friluftslivet,
t.ex. eldstäder, spänger, naturstigar,
bryggor

När
2005
2005
När behov uppstår

Löpande skötsel
Tillsyn av reservatsföreskrifternas
efterlevnad
Tillsyn av slitage från reservatsbesökarna
Underhåll av byggnader
Tillsyn av gränsmarkeringar, skyltar och
andra anordningar
Underhåll av gränsmarkeringar, skyltar
och andra anordningar
Städning
Uppföljning av skötselåtgärdernas effekt
med avseende på syftet med reservatet

När
Kontinuerligt

2

Kontinuerligt
Vid behov
Kontinuerligt, minst en gång per år
Vid behov
Kontinuerligt, minst en gång per år
Vart 10:e år

NATURVÅRDSFÖRVALTNING

Luleå kommun är naturvårdsförvaltare av naturreservatet och bekostar
denna. Skötseln utförs tillsvidare av Luleå kommun Fritid, avd.
skärgård/friluftsliv. Skötseln samt dokumentation av skötselåtgärderna kan
efter upphandling eller överenskommelse utföras av annan person eller
organisation. Detta innebär att den som har tagit på sig att ansvara för
skötseln ska utföra de praktiska åtgärderna enligt ett skötselavtal samt
redovisa detta till kommunen.

