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Beslut om skötselplan för Mörttjärns 
naturreservat kommunfullmäktige 2007-05-29 

 
Skötselområden med bevarandemål och åtgärder  

Reservatet är indelat i tre områden vilka utgår från den skötsel som ska 
genomföras, se skötselplanekartan nedan. Skötselområdena är: 
  
1. Områden med naturvårdande skötsel 
2: Områden med parkliknande skötsel   
3: Områden utan åtgärder  
 
Skötselområde 1: Områden med naturvårdande skötsel (totalt ca 16,7 ha)  
 
Beskrivning  
Området utgörs av lövdominerad blandskog oftast yngre bestånd men på en del 
ställen med inslag av äldre träd. Marken är frisk och fuktig och oftast med en rik 
flora. Bl a förekommer uddbräken, sårläka, skogssvingel och strävlosta. 
Lövblandskogen består av björk, asp, sälg, ek, lönn, fågelbär, hassel och gran. 
Idegranar förekommer.  Området består delvis av branter och floran är ibland av 
typen rikört och kalkkrävande.  
Bevarandemål 
Syftet är att återskapa och bevara höga naturvärden. På sikt ska det skapas lövskog 
eller lövdominerad blandskog med stora inslag av gamla grova lövträd och död ved. 
Lövbeståndet ska bestå av många olika trädslag. Ädellövinslaget och förekomst av 
idegran bevaras och gynnas genom skötsel. Den rika floran bevaras. Hackspettar 
ska fortsätta att trivas i området. 
 
Skötselplan 
Gallring som gynnar lövträden bör utföras på sikt. I första hand avverkas gran som 
tränger lövträd. Enstaka gamla granar sparas. Frihuggning av ädellövträd, sälg och 
även en del hasselbuskar genomförs. Branta partier lämnas dock orörda. 
Åtgärderna bör vara genomförda på 5 – 10 års sikt men kan påbörjas omgående. 
Träd och buskar som röjs vid frihuggning kan alternativt lämnas liggande som död 
ved. Se vidare den gröna skogsbruksplanen för området.  
 
 
Skötselområde 2: Område med parkliknande skötsel (totalt ca 1,7 ha)  
 
Beskrivning  
Området sydväst om Mörtjärns södra ände består av en ojämn luckig blandlövskog 
med inslag av lönn. Vegetationen är av högörttyp på frisk och fuktig mark. Runt 
sjön närmast vattnet finns lövdominerad blandskog som har slyröjts för ca 4 år 
sedan. I norra änden av sjön finns ett område där klibbal dominerar på fuktig mark. 
Området runt OK-stugan består av lövdominerad skog av lågörttyp men också av 
granskog av blåbärstyp med inslag av grova träd. 
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Bevarandemål 
Syftet är att återskapa och bevara höga naturvärden. Runt sjön ska parkkänslan 
bevaras eller återskapas. Alen ska få dominera i norra änden. Gamla lövträd 
bevaras i området. Den tredelade granen vid utsiktstornet bevaras. Området runt 
OK-stuga, som har karaktären av park- och idrottsområde, ska bevaras. 
 
Skötselplan 
Lönn och grövre lövträd frihuggs med inriktning att få ett grovt parkliknade 
bestånd. Röjning av sly och gallring med inriktning på parkmiljö i bården närmast 
sjön utförs. Röjning av sly runt sjön görs efter behov. Se vidare den gröna 
skogsbruksplanen för området. Området runt OK-stugan röjs för parkliknande 
karaktär och idrottsutövande. 
 
 
 
Skötselområde 3: Område utan åtgärder  (totalt ca 7,9 ha)  
 
Beskrivning  
Området består av olika typer som höglänt hällmark, klibbalsdominerad skog på 
fuktig mark, lövdominerad skog av lågörttyp men också granskog av blåbärstyp 
med inslag av grova träd. Terrängen är kuperad med flera branter. I delar av 
området finns rik kalkkrävande flora. Bl a förekommer strävlosta, vätteros, tandrot 
och grov fjädermossa.  
 
Bevarandemål  
Syftet är att återskapa och bevara höga naturvärden. Området lämnas orört utan 
åtgärder till fri utveckling. På sikt ska skogen ha ett stort inslag av gamla träd och 
död ved. Den lövträdsbevuxna branten vid Högfjällskyrkan bevaras. Gamla grova 
träd bevaras som ”evighetsträd”. De mycket stora popplarna vid kyrkan bevaras.  
 
Skötselplan  
Ädellövträd och grova lövträd kan på sikt behöva frihuggas.    

Friluftsliv 
Beskrivning  
Friluftsområdet runt Mörttjärn är ett populärt utflyktsmål och som flitigt används av 
både lokalbefolkning och besökare. Motionsspåren och ”Dr Saedéns runda” är 
mycket välbesökta. Motionstävlingar, träning, guidning och tipspromenader sker 
regelbundet under hela året. Området är lättillgängligt.  Intill reservatet finns 
Kroppefjäll (Hotell Vandrarhem och Spa) och OK-stugan som är klubblokal för OK 
Kroppefjäll. Parkeringsplatser finns i anslutning till anläggningarna. Markerade leder 
och motionsspår utgår från p-platserna och löper in i reservatet. 

Bevarandemål 
Motionsspåren och ”Dr Saedéns runda” ska finnas kvar i området för rekreation för 
lokalbefolkning och besökare.  
 
Skötselplan  
Informationstavlor om reservatet ska finnas vid Kroppefjäll och OK-stugan. 
Motionsspår och leder ska vara väl markerade och underhållna. Monumenten på ”Dr 
Saedéns runda” ska vara i gott skick och tillgängliga för besökare. Informationsblad 
om rundan ska finnas vid Kroppefjäll.  
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Uppföljning 
Uppföljning av bevarande mål 
Kommunens parkavdelning ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs 
varje år för: 
 
Informationsskyltar 
Leder och stigar 
Monumenten på ”Dr Saedéns runda” 
 
Kommunens parkavdelning ansvarar för att uppföljning av bevarandemål för 
skötselområdena genomförs vart 5:e år.  
 
Uppföljning av skötselplan 
Entreprenörer eller kommunens parkavdelning (beroende på vem som utfört 
åtgärder) ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts och när de 
genomförts.  
 
Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder 
 
 

 
 
 

Skötselåtgärd  När  Var  Prio-
ritet  

Finansiering  

Informationstavlor 2007 OK-stugan 
och 
Kroppefjäll 

1 Naturvårdsbidrag 50%/eget 
arbete Parkavdelningen 50% 

Frihuggning av lövträd  Inom 
5 år  

1, 2,  2  Kommunens årliga budget 
Parkavdelningen 

Röjning av främst sly 
runt monument  

2007  1, 2, 3  1  Naturvårdsbidrag 50%/eget 
arbete Parkavdelningen 50% 

Gallring av främst gran  Inom 
5 år  

1, 2  2  Skötselanslag 

Frihuggning av lövträd  Inom 
5-10 
år  

3  3  Kommunens årliga budget 
Parkavdelningen  

Upprustning av ”Dr 
Saedéns runda” 

Inom 
3 år 

1, 2, 3 2 Skötselanslag/Miljöstöd 


