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Skötselplan för naturreservatet Långberget
Denna skötselplan är en bilaga till länsstyrelsens beslut 2020-06-24 om bildande av
naturreservatet Långberget.
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1 Allmänt
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Långberget. Vid planering och utförande av skötselåtgärder ska syftet med
naturreservatet och reservatsföreskrifterna vara styrande. Andra aktuella regelverk och
riktlinjer ska också beaktas. Bevarandemålen för de ingående naturtyperna styr vilken
slags naturvårdande skötsel som planeras.
Hela naturreservatet ägs av privata markägare. Större skötselåtgärder ska alltid föregås
av samråd med markägaren. Samråd med berörd sameby bör hållas om skötselåtgärder
planeras som kan påverka deras verksamhet.

2 Prioriterade bevarandevärden
Reservatets prioriterade bevarandevärden är de lövrika blandskogarna och de magra
hällmarksskogarna med dess stora biologiska mångfald och höga friluftsvärden.

3

Mål och åtgärder

3.1 Naturmiljövärden
Området präglas av olikåldrig, flerskiktad och örtrik blandskog, mager tallskog samt
hällmarksskog. Bitvis är blandskogen mycket lövrik, främst på asp och björk och har
karaktären av lövbränna. Asp kan fläckvis helt dominera i bestånden på frisk mark.
Mängden död ved varierar i området från sparsam till allmän. Naturreservatet är sedan
tidigare brandpräglat.
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I den östra delen av reservatet finns ett mindre område som kalavverkats och klassats
som arrondering. Områdets naturvärden bedöms här utvecklas bäst genom fri
utveckling.
I den södra delen finns ett mindre område med mager likåldrig, ca 150-200 årig tallskog
som klassats som utvecklingsmark. Utvecklingsmarken är av praktiska skäl ej lämplig
för naturvårdsbränning då området ligger i en sluttning, långt från väg och det finns
ingen tillgång till vatten. Områdets naturvärden bedöms utvecklas bäst genom fri
utveckling.
Spontant uppkomna bränder i området kan släckas. Vid eventuellt släckningsarbete ska
så skonsamma metoder som möjligt användas och naturliga begränsningslinjer så som
vattendrag och rågångar nyttjas i första hand. Fysiska ingrepp som fällning av träd eller
anläggande av mineralgator ska undvikas.
Målsättningen är att främmande arter (t ex contortatall) som bedöms utgöra ett hot mot
ekosystemen inte ska förekomma i reservatet. Idag finns inga uppgifter om att
contortatall eller andra främmade arter finns inom reservatet. Om contortatall eller andra
främmande arter upptäcks inom naturreservatet ska detta rapporteras och åtgärdas.
Bevarandemål
• Arealen värdekärna får inte minska; målet är att arealen värdekärna ska öka i
takt med att arronderingsmarker och utvecklingsmarker uppnår statusen
värdekärna.
• Naturvärden samt naturlig hydrologi ska bevaras och växt- och djurlivet ska
tillåtas utvecklas fritt. Förändringar i naturtillståndet ska endast ske genom
naturlig succession och naturliga processer.
• Främmande arter som t ex contortatall ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder, med undantag för avveckling av främmande arter
som upptäcks inom reservatet.
3.2 Kulturmiljövärden
I reservatet finns inga kända fornlämningar eller utpekade kulturmiljövärden. Om
sådana upptäcks är det viktigt att de bevaras och att särskild hänsyn tas till
fornlämnings- och kulturmiljöer så att de inte skadas vid skötselinsatser. För att undvika
skador på fornlämningar eller kulturmiljövärden ska samråd ske med länsstyrelsens
antikvarier inför planerade skötselåtgärder.
3.3 Anläggningar och information
Långberget är ett förhållandevis okänt utflyktsmål. Området nyttjas så vitt länsstyrelsen
känner till endast i begränsad omfattning för jakt, utflykter och bärplockning. Trots att
området nu ges naturreservatsstatus och områdets höga natur- och friluftslivsvärden blir
mer kända för allmänheten bedömer länsstyrelsen att antalet besökare kommer att
påverkas marginellt.
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En stig finns markerad på fastighetskartan med en dragning från nordsluttningen av
berget och vidare upp på toppen. Länsstyrelsen har ingen information om vilket skick
stigen är i eller i vilken utsträckning den i nuläget används. I övrigt saknas i området
markerade stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv. Länsstyrelsen
bedömer att det inte heller behövs några. Utgångspunkten för detta är att reservatet ska
nyttjas för rörligt friluftsliv utifrån sina naturgivna förutsättningar.
Det går ingen bilväg ända fram till reservatet så reservatet har ingen iordningsställd
parkeringsplats men man kan parkera längs väg 356 eller längs den skogsbilväg som går
från väg 356 och upp emot reservatets östra sida.
Information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida och i appen
”Norrbottens naturkarta”. Den platsbundna informationen bör utgöras av skylt med
information om reservatet och vilka regler som gäller. Innan uppsättning av skylt bör
Länsstyrelsen samråda med berörd markägare för skyltplats.
Befintlig stig och förslag till placering av informationsskylt finns markerad i bilaga B.
Skötselmål
• Besökaren ska göras medveten om naturreservatets naturmiljövärden och vad
man bör tänka på vid besöket.
Skötselåtgärder
• En informationsskylt sätts upp i anslutning till reservatet, förslagsvis vid den
plats som anges i Bilaga B.
3.4 Tillfartsvägar
Det finns ingen väg som går ända fram till naturreservatet men den lämpligaste tillfarten
till reservatet är från väg 356, söder om Heden. Vägen passerar mindre än en kilometer
från reservatsgränsen (Bilaga A). Den skogsbilväg som går från väg 356, västerut mot
den östra reservatsgränsen är en enskild väg. Vid beslutstillfället fanns inget avtal som
reglerar länsstyrelsens eller allmänhetens nyttjande av skogsbilvägen. Då reservatet kan
nås från allmän väg bedöms detta ej heller nödvändigt.
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Sammanfattning av skötselåtgärder

Avsnitt Vad
Översyn och eventuell revidering av
Skötselplan
3.1
Naturmiljövärden
Borttagande av främmande arter
3.3
Information och anläggningar
Informationsskylt sätts upp,
förslagsvis vid plats preciserad i
Bilaga B.
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När
Senast 2031
Vid behov
Snarast efter att
beslutet vunnit laga
kraft

Källhänvisning

Länsstyrelsen 2006, 2007, 2017

Data från fältinventering

6 Bilagor
A. Översiktskarta
B. Skoglig funktionsklassning och information
C. Artlista
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Naturreservatet Långberget
Bodens kommun
Skala 1:100 000
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Gräns för naturreservatet
Övriga naturreservat
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Skogliga funktionsklasser samt information
Skala 1:18 000
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Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark
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Artlista naturreservatet Långberget
- signalarter och rödlistade arter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Svenskt namn

Latinskt namn

Dvärgbägarlav
Doftticka
Gammelgransskål
Gränsticka
Kandelabersvamp
Knärot
Koralltaggsvamp
Lavskrika
Liten aspgelélav
Lunglav
Reliktbock
Rosenticka
Rynkskinn
Spindelblomster
Stiftgelélav
Ullticka
Violettgrå tagellav
Violmussling
Tallstocksticka
Tretåig hackspett

Cladonia parasitica
Haploporus odorus
Pseudographis pinicola
Phellinus nigrolimitatus
Artomyces pyxidatus
Goodyera repens
Hericium coralloides
Perisoreus infaustus
Collema curtisporum
Lobaria pulmonaria
Nothorhina punctata
Fomitopsis rosea
Phlebia centrifuga
Neottia Cordata
Collema furfuraceum
Phellinus ferrogineofuscus
Bryoria nadvornikiana
Trichaptum laricinum
Osmoporus protractus
Picoides tridactylus

Hotkategori
NT
VU
NT
NT
NT
VU
NT
LC
VU
NT
NT
NT
VU
LC
NT
NT
NT
NT
VU
NT

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2020. VU=Sårbar, NT=Nära hotad LC= Livskraftig
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