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BESKRIVNINGSDEL
Syfte
Syftet med naturreservatet är att bevara den värdefulla miljön av bördig gammal granskog
med de växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för denna miljö i gynnsamt tillstånd.
Värdefulla företeelser och strukturer som särskilt ska beaktas är:
• Intern beståndsdynamik, inklusive kontinuitet av gamla träd och död ved.
• Naturlig hydrologi.
Syftet ska nås genom att området lämnas till fri utveckling.
Vidare är syftet med naturreservatet att området tillgängliggörs för naturupplevelser och
friluftsliv, samt ge möjlighet till vetenskaplig forskning.

Beskrivning av naturreservatet
Administrativa data
Namn
Län
Kommun
Fastigheter
Markägare
Areal
Förvaltare

Hällberget
Jämtland
Krokom
Offerdals prästbord 1:70
Staten via Naturvårdsverket
192 hektar
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Naturtyper enligt KNAS1
Tallskog
Granskog
Barrblandskog
Barrsumpskog
Lövblandad barrskog
Triviallövskog
Lövsumpskog
Hygge / ungskog
Impediment
Våtmark
1

Data från ”Kontinuerlig naturtypskartering i skyddade områden” (KNAS), Metria.
Uttag från databas 2013-06-19

Areal (ha)
3
144
6
2
21
2
0,1
10
1
3
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Områdesbeskrivning
Hällberget är beläget 4,5 mil nordväst om Östersund i Offerdals socken, Krokoms kommun,
söder om Hällsjön. Högsta punkten i området är belägen 641 meter över havet.
Geologi
Den östra delen av reservatsområdet utgörs huvudsakligen av Bergekalksten med silurisk
ålder, vilken tillhör den undre skollberggrunden. Den västra delen utgörs istället av
Holmtjärnsfyllit som tillhör Offerdalsskollan. Omvandlingen av sandstenen har inte varit
så kraftig, utan primära sedimentationsstrukturer som korsskiktning kan många gånger
fortfarande ses. Jordarterna domineras i de lägre belägna delarna av lerig morän, och i de
högre belägna delarna av moig morän. Det finns även kalt berg i form av hällar i områdets
högre belägna delar.
Skogsmark
Gran Picea abies är det dominerande trädslaget på Hällberget. De vanligaste lövträden är
björk Betula L., rönn Sorbus aucuparia L och sälg Salix caprea L.
Granskogarna längs nordostbranten har tack vare den kraftiga lutningen tillsammans med
inslag av basiska bergarter gett upphov till bördiga högörtgranskogar med bland annat
torta Lactuca alpina och nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale i
fältskiktet. I de högre belägna delarna har granskogen mer höjdlägeskaraktär, med senvuxna
smågranar och låg bonitet. I områdets södra del finns en stor värdekärna med
sammanhängande mycket bördig flerskiktad granskog. De äldsta granarna är över 200 år
gamla. De gamla granstammarna är till stora delar täckta av den rödlistade laven mjölig
dropplav Cliostomum leprosum (NT*) som färgar stammarna gulvita. Två västliga arter som
kräver hög luftfuktighet och som förekommer sparsamt på grenar och kvistar av gran är norsk
näverlav Platismatia norvegica (VU) och kavernularia Cavernularia hultenii (NT). Det finns
även en hel del äldre rönnar och sälgar framförallt uppe i sluttningen och närmast branten.
Marken sluttar brant mot sydost och längs med sluttningen löper bäckar och mindre och
större bäckraviner. I fuktiga partier växer bland annat trolldruva Actaea spicata,
kransrams Polygonatum verticillatum och fjällbräken Athyrium distentifolium. Skrovellav
Lobaria scrobiculata (NT) och lunglav Lobaria pulmonaria (NT) är vanligt förekommande
på rönnarna.
Det finns bitvis mycket rikligt med liggande död ved (lågor), särskilt i den nedre delen av
sluttningen. Lågorna är grova och finns i olika nedbrytningsstadier. Exempel på
förekommande arter på lågorna är rosenticka Fomitopsis rosea (NT) och rynkskinn Phlebia
centrifuga (NT).
I mitten av området finns en stor bäckravin, cirka 30-40 meter bred och 10-15 meter djup.
Ravinen är klädd med högvuxen granskog draperad med hänglavar. Själva bäcken är cirka 2-3
meter bred, och grenar sig på vissa ställen. Det finns rikligt med liggande död ved i ravinen i
olika nedbrytningsstadier.
Knappt halvvägs uppför sluttningen finns en jättelik gran med en omkrets på cirka 350
centimeter och en diameter på cirka 110 centimeter. Den är 37 meter hög och kallas i bygden
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för ”storgranen”. På granens bas växer smalskaftslav Cybebe gracilenta (VU) och rödskaftad
svartspik Chaenothecopsis haematopus (VU).
Området är även ornitologiskt intressant med habitatarter som pärluggla Aegolius funereus,
järpe Bonasa bonasia, sparvuggla Glaucidium passerinum, tjäder Tetrao urogallus och tretåig
hackspett Picoides tridactylus (NT). Även fjällvråk Buteo lagopus (NT) finns i området.
* Förkortningar för den svenska rödlistans olika hotkategorier enligt
Artdatabanken 2010: VU = sårbar, NT = nära hotad

Kulturhistoria och tidigare markanvändning
Strax väster om ravinen finns en äldre färdväg/kyrkstig, ”Prostbölestigen” (RAÄ Offerdal
86:1). Stigen går från Offerdals kyrka över Edes-ån, över Prostböle och Landverk till Vången
i Alsen. Den är troligen en av de äldsta stiglederna i Offerdal. Det har förmodats att
ärkebiskop Olof vid sin visitation i Offerdal 1319 vintertid åkte efter denna led. Vid stigen
cirka halvvägs uppför sluttningen finns en sten mot vilken en same sägs ha omkommit vid en
olycka på skidor. Stenen är en övrig kulturhistorisk lämning och kallas för ”lappstenen”
(RAÄ Offerdal 123:1). Längs stigen finns även en fornlämning i form av ett fundament till
milsten (RAÄ Offerdal 125:1).
Avverkningsspår förekommer i form av äldre mossöverväxta stubbar.
Rennäring
Hällberget utgör vinterland och vårvinterland för Njaarke sameby.
Friluftsliv
Området har höga rekreativa värden. Den gamla färdvägen ”Prostbölestigen” bjuder på en
trolsk upplevelse med träd beklädda med hänglavar och bäckar som brusar. Stigen är väl
upptrampad och gästböcker i Prostbölebodarna visar på att platsen besöks regelbundet och har
varit välbesökt under många år. Du kan även komma till reservatet och stifta bekantskap med
den praktfulla ”Storgranen”.
Enklast når du reservatet genom att köra väg 675 mot Änge. Vid Könsta svänger du vänster
och följer en skogsbilväg cirka 6 kilometer. Strax innan Sunnanå svänger du sedan vänster
och efter ca en halv kilometer finns en parkering med informationstavla. Du kan även nå
reservatet genom att vandra längs den gamla ”Prostbölestigen” med startpunkt från Offerdals
kyrka.
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Prioriterade bevarandevärden
Naturskogsartad barrskog, som utvecklats utan kraftiga störningar, med rikligt av gamla träd,
torrträd och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, samt dess förekomst av vedlevande
svampar, lavar och insekter.

Åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer (ÅGP)
Vid förvaltningen av naturreservatet ska särskild hänsyn tas till Naturvårdsverket fastställda
åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer. Idag finns inga sådana arter eller naturtyper
registrerade i området. Om ny kunskap tillkommer ska prioriterade åtgärder i befintliga och
kommande åtgärdsprogram kunna utföras i naturreservatet, även om de inte behandlas i denna
skötselplan. Detta under förutsättning att åtgärderna inte bryter mot naturreservatets syfte.
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PLANDEL
Skötsel och förvaltning av naturreservatets natur- och kulturvärden
Området omfattas av ett skötselområde (A). Areal 192 hektar.
Skötselområde A – Grandominerad skog präglad av intern dynamik, 192 hektar.
Bevarandemål
Skötselområdet ska bestå av naturskogsartad grandominerad barrskog. Skötselområdets
struktur och sammansättning ska vara tydligt präglat av intern beståndsdynamik med stor
andel gamla träd, samt rikligt med torrträd och liggande död ved av olika förmultningsgrad.
Tillkomsten av olika typer av död ved ska ske kontinuerligt och inga brott i kontinuiteten av
äldre levande träd ska ske. Skötselområdets hydrologi ska vara naturlig. Det ska finnas rikliga
och ej minskande förekomster av för naturtypen typiska arter.
Skötselåtgärder
Fri utveckling mot grannaturskog.

Skötsel och förvaltning av naturreservatets friluftslivsvärden
Bevarandemål
Det ska vara lätt att hitta till naturreservatet. I reservatets östra ingång ska det finnas god
information om naturreservatets natur- och kulturvärden, samt om de bestämmelser som
gäller för naturreservatet.
Skötselåtgärder
• En parkeringsplats för två bilar anläggs enligt bilaga 3a.
• Informationstavla för naturreservatet sätts upp enligt bilaga 3a.
• Uppmärkning och röjning av Prostbölestigen.
Dessutom ska följande ej prioriterade åtgärder vara möjliga att utföra:
• Uppmärkning och röjning av nya stigar.
• Anläggning av eld-/rastplats.

Utmärkning av naturreservatets gräns
Naturreservatet skall utmärkas i fält enligt svensk standard och enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.
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Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselområde
Hela naturreservatet
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv

Skötselåtgärder
Markering av naturreservatets gränser.
Röjning av Prostbölestigen
Anläggning av parkeringsplats.
Uppsättning av informationstavla.

Prio
1
1
1
1

Övriga uppgifter
Uppföljning
En uppföljning av beskrivna bevarandemål ska ske för skötselområdet för bedömning av
områdets bevarandetillstånd. Uppföljningsarbetet anges och utförs av Länsstyrelsen eller av
denne enligt skrivna avtal utsedd uppdragstagare. Resultat från kommande uppföljning av
bevarandestatusen kan eventuellt påkalla en revidering av skötselplan och målindikatorer.
Målindikatorer för uppföljning av bevarandemålen för naturreservatets skötselområden anges
i ett särskilt dokument kallat uppföljningsplan och beslutas om separat.
Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för fortlöpande tillsyn av att naturreservatets föreskrifter efterlevs.
Finansiering av naturvårdsförvaltningen
Naturvårdsförvaltningen bekostas av Naturvårdsverket genom skötselanslag för
biotopvårdande åtgärder, utmärkning av reservatets gränser, områdestillsyn samt löpande
underhåll.

Källförteckning
Tryckta källor
Karis, L. & Kero, L., 2002: Berggrundskartan 19E Östersund NV, skala l :50 000.
Sveriges geologiska undersökning A/ 208.
Lundqvist, J., 1969: Beskrivning till jordartskarta över Jäm tlands län, inklusive karta.
Sveriges geologiska undersökning Ca 45.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd skog.
Skogsstyrelsen 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer.
Skogsstyrelsen 2002. Handbok för inventering av nyckelbiotoper.
Krokoms kommun 1991. Översiktsplan för Krokoms kommun.
Krokoms kommun 2010/2011. Vindkraft i Krokoms kommun. Tillägg till Översiktsplan.
Källor på internet
Artdatabanken och Naturvårdsverket. Artportalen. www.artportalen.se.
Riksantikvarieämbetet. Fornminnesregistret. Fornsök www.raa.se/cms/fornsok/start.html.
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Sametinget. Underlag för planer. www.sametinget.se/8382 Kartor över Riksintresse,
strategiska platser och årstidsland för Njaarke.
Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Skogens
källa www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Rödlistade arter i Sverige. www.artfakta.se.
Ej tryckta källor
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Riksintresse för naturvård, registerblad NRO23026
Offerdalsbygden
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsens artdatabas.
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsens naturvärdesinventeringar.
Länsstyrelsen i Jämtlands län 2002. Ulrika Nordin och Fredrik Jonsson
naturvärdesinventering och områdesbeskrivning med förslag till reservatsgränser.
Foto: Ulrika Nordin.
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