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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Reservatets benämning

Rödmyråsen

Objektnummer

2202080

Natura 2000 kod (Sitecode)

SE0710005

Kommun

Sundsvall

Socken

Attmar

Fastighet

Hassel 2:80

Markägare

Staten, naturvårdsfonden

Lägesbeskrivning

ca 35 km SV om Matfors

Topografisk karta

17 G SO

Ekonomisk karta

17 G 0 J

Geokod

17G0J0E7A

Gräns

Reservatets gräns är markerad med heldragen
linje på karta, se bilaga 1

Area

20.3 ha

Därav landareal

20.3 ha

Naturtyper

Skog: 20.3 ha

Naturgeografisk region

30 a

Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen

Fastighetsförvaltare

Länsstyrelsen

BESKRIVNING AV RESERVATET
Reservatet är ett 20 hektar stort granskogsområde (375 - 440 m ö h). Berggrunden utgörs av
gnejsgranit med inslag av granat. Jordarten är moig morän. Den nordexponerade sluttningen
med platåer ger en skog med jämn och hög luftfuktighet.
Det naturskogsartade granbeståndet är av frisk blåbärstyp och har ett inslag av verkligt grova
aspar och björkar. Den hänglavsrika skogen, med en medelålder på 130 år, ger ett åldrigt
intryck. En viss genomhuggning har skett men de flesta stubbarna har multnat bort.
Vindfällen är vanligt förekommande. I den sydöstra delen finns ett yngre granbestånd, cirka
35 år gammalt.
Området hyser en mycket tät förekomst av den rödlistade arten långskägg (Usnea
longissima). Långskägg finns spridd inom en central del av området och har hittills noterats
på ungefär 80 träd. Arten är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i
huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. Omkring 90 % av den svenska förekomsten
av långskägg finns i Västernorrlands län. (Rydkvist 1996).
Andra arter i området är exempelvis violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana), grågrön
garnlav (Alectoria sarmentosa) och ormticka (Antrodia albida).
ÄRENDETS BEREDNING
Rödmyråsen uppmärksammades redan på 1970-talet för sin rika förekomst av långskägg.
I Naturvårdsverkets rapport 1513: Granskogar med långskägglav i Sverige, 1982, klassades
området som ett med högsta prioritet.
Området finns redovisat som ett naturvårdsobjekt i översiktsplanen från 1990 för Sundsvalls
kommun. Några motstående intressen finns inte redovisade i översiktsplanen.
Rödmyråsen finns redovisat som naturvårdsobjekt N85224 vid länsstyrelsen och är av
regeringen föreslaget att ingå i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
GRUND FÖR BESLUT
Rödmyråsen hyser en rik förekomst av långskägg. Området bör skyddas på grund av dess
biologiska värden och betydelse för kännedomen om landets natur.
Länsstyrelsen bedömer 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 område med en rik förekomst av den starkt hotade
hänglaven långskägg.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheter inom reservatet
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
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uppföra byggnad eller annan anläggning
borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form
utföra fyllnad eller anordna upplag
dika eller dämma
dra fram permanent mark- eller luftledning
anlägga väg, led eller spång
avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd
ta bort eller upparbeta döda träd eller vindfällen
sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel
inplantera för trakten främmande växt- eller djurarter
medföra ej kopplad hund annat än i samband med jakt
framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av skjutna älgar,
varvid särskilda anvisningar skall följas, se skötselplan
13 upplåta mark för militär övningsverksamhet eller idrottstävling
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med
reservatet och som närmare anges i bifogad skötselplan.
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande åtgärder vidtas för att
tillgodose syftet med reservatet.
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upphuggning och markering av reservatsgräns
uppsättning av informationstavlor

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet.
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
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bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller
omkullfallna träd och buskar
plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och
matsvamp får dock plockas
tälta eller göra upp eld
klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet
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framföra motordrivet fordon, rida eller cykla
skada mark och block
medföra ej kopplad hund
uppsätta skylt, göra inskrift e dyl
utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårdsförvaltningen av
reservatet.
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Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan.
Länsstyrelsen ska vara naturvårdsförvaltare.

Den som vill klaga över detta beslut skall skriva till miljödepartementet, men skicka eller
lämna skrivelsen till länsstyrelsen, postadress: Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten,
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 0611-29 703, fax 0611-29680.
I handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding Börje Hörnlund beslutande, samt
företrädare för förvaltningsenheten och samhällsbyggnadsenheten.

Börje Hörnlund
Britt Marie Lindström
Samhällsbyggnadsenheten, tel 0611-29 703

Bilaga
1 Beslutskarta
2 Skötselplan
Kopia till

Bilaga 2
SKÖTSELPLAN
Disposition och skötsel av mark och vatten
Övergripande mål
Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat område med en rik förekomst av
långskägg. Vegetationen skall tillåtas att utvecklas fritt.
Generella riktlinjer och åtgärder
* Skog
Skogen skall utvecklas fritt av naturligt förekommande processer. Inga skogsbruksåtgärder
får vidtas. Om spontan brand uppstår skall brandbekämpning ske. All brandbekämpning skall
ske med så skonsamma metoder som möjligt och med största möjliga hänsyn till mark,
vegetation och vatten.
* Jakt
Jakt skall alltid bedrivas i överensstämmelse med god jaktetik. Terrängtransport av skjutna
älgar får ej ske så att markskador och spårbildning uppstår. Jakttorn får inte uppföras och
siktgator får inte röjas, utan länsstyrelsens tillstånd. Torrakor får inte användas till ved. Jakten
är upplåten till Hassels norra jakt- och viltvårdsförening fram t o m 2001-06-30.
* Motorfordon
Snöskoterkörning är inte tillåtet i reservatet
* Övervakning av långskägg
Inom reservatet finns två provytor, en permanent 30*30 m provyta och en 50*100 m provyta,
där långskägglaven studeras. Utmärkning av provytorna inkluderar aluminiumstavar i marken
och snitslar på träd. Ytorna ingår som en del i Umeå Universitets forskning där Institutionen
för ekologisk botanik är ansvariga för undersökningen. Per-Anders Essén samordnar
projektet.
Anordningar för friluftslivet
Övergripande mål
Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsartat område med en rik förekomst av
långskägg. Några anordningar för friuftslivet ska inte iordningställas. Allmänheten kommer,
via information mm, att styras till annat reservat som antingen ligger relativt nära eller har
liknande värden med högre service för friluftslivet.
Generella riktlinjer och åtgärder
* Tillgänglighet
Området är föga känt av allmänheten, men kan nås via en gammal väg som utgår från väg
305 mot Hassela. Vägen når även till utflyktsmålet Skedviksbodarna. Området kan också nås
från mindre skogsbilvägar norr- och söderifrån. Ingen av vägarna når fram till
reservatsgränsen.
* Information
Information ges endast på Länsstyrelsens hemsida, men kan även beställas från
Länsstyrelsen. Denna information skall bl a innehålla en detaljerad vägbeskrivning till
området samt en bra karta över reservatet och närmaste omgivningar.
Utmärkning

Reservatet skall märkas ut enligt svensk standard (SIS 03 15 22) genom målning på träd i
gränsgatan och uppsättning av stolpar med reservatsbricka i gränsvinklar och där det är
naturligt för besökare att korsa reservatsgränsen. Reservatsbrickorna kompletteras med en
extra bricka med reservatsföreskrifterna.
Tillsyn
Länsstyrelsen utser en uppdragstagare för tillsyn samt efterlevnad av reservatsbetämmelser.
Uppdraget regleras i avtal.
Dokumentation och uppföljning
Den som ansvarar för tillsyn är ansvarig för att utförda åtgärder och kostnader dokumenteras
för att möjliggöra uppföljningar och utvärderingar. Övervakningen av långskägg ska även ses
som en del i uppföljningen av reservatets utveckling/skötsel.
Finansiering av naturvårdsförvaltningen
Iståndsättning
Utmärkning av reservatsgräns

4 000 kr

Löpande underhåll, årligen
Tillsyn

1 dagsverke

Finansieringen av iordningställande och löpande underhåll sker genom tillgängliga medel
från naturvårdsverket.
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