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BILDANDE AV NATURRESERVATET RISMYRBERGETS DOMÄNRESERVAT I
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN.
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Reservatets benämning:

Rismyrbergets domänreservat

Objektnummer:

2202067

Kommun:

Örnsköldsvik

Registerområde:

Anundsjö socken

Lägesbeskrivning:

Ca 17 km NO Solberg.
Topografisk karta 20 I NV
Ekonomisk karta 20 I 6-7 a-b

Gräns:

Reservatets gräns är markerad med streckad

Fastigheter:

Västra Anundsjö 1:1

Markägare:

Assi Domän AB

Area:

35,7 ha

Därav landareal:

35,7 ha

Naturtyper:

Barrskog

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

BESKRIVNING AV RESERVATET
Reservatet utgörs huvudsakligen av Rismyrberget (325-425 m ö h) med dess branta västnordvästsluttning samt den nedanför belägna gransumpskogen. Kalvbäcken letar sig här fram
mellan högvuxna och mycket grova granar men beståndet är smalt, bara cirka 50 meter brett.
Underlaget utgörs huvudsakligen av rundslipade block men strutbräken och andra högörter
förekommer glest i fältskiktet som bevis på den goda boniteten. Gamla stämpelbleckor
återfinns på många av de gamla grova granarna och enstaka granar har tidigare plockhuggits
utmed bäcken. Förekomsten av riktigt grova granlågor är dock god och på dessa växer det
bland annat rosenticka (Fomitopsis rosea), lappticka (Amylocystis lapponica) och rynkskinn
(Phlebia centrifuga). Ett och annat äldre och avdöende lövträd förekommer också.
Söder om gransumpskogen följer en mindre myr bevuxen med starr och viden. Bäverns
dämningar har här åstadkommit rikligt med döda granar och björkar. Uppe i
sydvästsluttningen står blandskog av tall, gran och björk. Enstaka äldre tallar (200-300 år)
har undgått tidigare avverkningar och spår efter skogseld kan ses i några av dem. Torrakor av
tall påträffas endast i sparsam omfattning. Höga yxhuggna stubbar förekommer omväxlande
med lägre sågade stubbar från ett senare avverkningstillfälle. Den övre delen av sluttningen
har tidigare huggits hårt.
Uppe i den branta nordvästsluttningen av Rismyrberget står fin tallskog med en äldre och en
yngre generation tallar liksom torrakor och lågor. På en av de sistnämnda växer
dvärgbägarlav (Cladonia parasitica). Några av de äldre tallarna har två övervallningar i
rotstocken efter tidigare bränder. På bergets nordöstra delar står relativt klen men högrest
granskog med inslag av björk. Avverkningsstubbar av tall och gran förekommer även här
men också grova äldre lågor av tall samt en del asp kan noteras. En äldre basväg skönjes i det
stundtals glesa beståndet och fortsätter utför sluttningen i väster.
Reservatet gränsar i nordväst mot skogsbilväg, i norr och öster mot ungskog med starkt
lövinslag. Anslutande bestånd i sydost utgörs av ungskog med tall och björk föryngrad efter
hyggesbränning för uppskattningsvis 30 år sedan.
ÄRENDETS BEREDNING
Området avsattes 1967-04-05 som domänreservat. I samband med Domänverkets
bolagisering 1992 gjorde länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket en bedömning av
vilka domänreservat i länet som har sådana särskilda naturvärden att de bör ges långsiktigt
skydd som naturreservat. Rismyrberget är det enda området i Västernorrlands län som
länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och Assi Domän slöt 1995 ett avtal om naturreservatsbildning av ett antal
särskilt värdefulla domänreservat i hela landet. Rismyrberget är ett av de områden som
omfattas av avtalet.

Detta beslut har fattats i enlighet med villkoren i avtalet mellan Naturvårdsverket och Assi
Domän och efter samråd med Örnsköldsviks kommun enligt 43 § naturvårdslagen.
Området finns redovisat som ett naturvårdsobjekt i översiktsplan för Örnsköldsviks kommun.
GRUND FÖR BESLUT
Rismyrberget utgör ett mycket värdefullt naturskogsområde.
Området bör skyddas på grund av dess biologiska värden och betydelse för kännedomen om
landets natur.
Länsstyrelsen bedömmer att naturreservatet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i
naturresurslagen.
LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Med stöd av 7§ naturvårdslagen (1964:822) förklarar länsstyrelsen det område som utmärks
på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
ÄNDAMÅLET MED NATURRESERVATET
Ändamålet med reservatet är att bevara ett urskogsartat område med dess flora och fauna och
naturliga successioner. Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge möjlighet till
naturupplevelse.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1
2
3
4
5
6

uppföra byggnad eller anläggning
anlägga väg, parkeringsplats, led eller spång
anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad
anordna upplag
borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma
avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd

7
8
9
10

ta bort eller upparbeta döda träd eller vindfällen
framföra motordrivet fordon
använda kemiska eller biologiska beskämpningsmedel
kalka mark eller vatten

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång.
Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet.
1
2
3

utmärkning av reservatet
uppsättning av informationstavlor på platser som anges i fastställd skötselplan
anläggning och underhåll av stig och parkeringsplats som anges i fastställd

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1
2
3
4
5
6
7
8
9

framföra motordrivet fordon
tälta
elda
störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
fånga och insamla ryggradslösa djur
medföra okopplad hund eller annat husdjur annat än i samband med jakt
uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårdsförvaltningen av
1

Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen mm som framgår

2

Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen

Den som vill klaga över detta beslut skall skriva till miljödepartementet, men skicka eller
lämna skrivelsen till länsstyrelsen, postadress: Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten, 871 86
HÄRNÖSAND.

Skrivelsen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. I
skrivelsen skall Ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Skriv
namn, adress, telefonnummer och ärendets nummer. Om ni önskar ytterligare upplysningar,
ta kontakt med Britt Marie Lindström, telefon 0611-29703, fax 0611-29680.
I handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding Börje Hörnlund, beslutande, Lars
Nyberg rättsenheten, Bo Halvarsson planenheten, Robert Olsson kulturmiljöenheten, Jan
Olsson lantbruksenheten samt Britt Marie Lindström miljövårdsenheten, den sistnämnda
föredragande.

Börje Hörnlund
Britt Marie Lindström
Bilagor
1 Beslutskarta
2 Skötselplan
Sändlista
Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36, 106 48 STOCKHOLM
AssiDomän AB, 105 22 STOCKHOLM
Kopia till

bilaga 2

SKÖTSELPLAN
Disposition och skötsel av mark och vatten
Övergripande mål
Det övergripande målet skall vara att bevara området i dess naturliga tillstånd. Vegetationen
skall tillåtas att utvecklas fritt med undantag för eventuell naturvårdsbränning efter särskild
utredning.
Generella riktlinjer
*Skogen
Skogen skall utvecklas fritt. Inget skogsbruk skall bedrivas.
*Skogsbrand
Delar av skogen är tydligt brandpräglad, särskilt tallskogen på bergets västsida. Från
naturvårdssynpunkt är det angeläget att skogssuccesionerna får utvecklas så nära det
naturliga som möjligt och att brandkontinuitet om möjligt bibehålls. Det ekologiska behovet
och de praktiska möjligheterna att genomföra naturvårdsbränning i reservatet bör analyseras
närmare.
Om spontan brand uppstår skall brandbekämpning ske med så skonsamma metoder som
möjligt.
*Jakt
I området förekommer älgjakt och småviltsjakt. Eftersom reservatet är förhållandevis litet,
tillåts både älg- och småviltsjakt i fortsättningen under iakttagande av de föreskrifter vilka
anges under punkterna A och C i reservatsbeslutet, beträffande vad markägare respektive
allmänhet har att iaktta inom reservatet.
Anordningar för rekreation och friluftsliv
Övergripande mål
Området är lite känt och föga besökt av allmänheten. Reservatet nås lätt via en skogsbilväg. I
vägens förlängning, ca 700 meter NV Rismyrberget, ligger Stockholmsgatornas
naturreservat. Någon informationstavla eller stig i området finns inte. Med ökad information
kan besöksfrekvensen komma att öka något, vilket dock inte bedöms hota naturvärdena inom
reservatet.
Övergripande mål för friluftslivet är att området skall nyttjas på dess naturgivna
förutsättningar. En informationstavla sätts upp på lämplig plats längs skogsbilvägen. Ev kan
en mycket enkel parkeringsplats göras iordning i anslutning till vägkorsningen. Någon stig
behöver inte iordningställas med dagens besökstryck. Skulle förhållandena ändras får frågan
omprövas.

Åtgärder
*Information
En informationtavla sätts upp på lämplig plats (ev vid vägkorsningen).Tavlan produceras och
sätts upp av naturvårdsförvaltaren.
*Utmärkning av reservatets gräns
Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
*Tillsyn
Förvaltarens tid för tillsyn av reservatet beräknas omfatta ett halvt dagsverke per år.
Finansiering av naturvårdsförvaltningen
Utmärkning av reservatsgränsen
Framtagning och uppsättning av informationstavla
Tillsyn
Naturvårdsverket bekostar naturvårdsförvaltningen.

3 000 kr
5 000 kr
1/2 dagsverke per år

