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Skötselplan för
Gådeåbergsbrännan
Denna skötselplan används lämpligast tillsammans med det beslut som
utgör grunden för denna skötselplan. I beslutet återfinns viktig information
såsom beslutsmening, syfte, föreskrifter och en sammanfattande
beskrivning av området.
Historisk markanvändning
Skogen är ungefär 70 år gammal och har troligen plockhuggits på 1930talet. Idag finns inga spår efter avverkningarna.
Kulturmiljövärden
Inom området finns en gammal husgrund som enligt Länsmuseet sägs
vara en plats var man bevakade fintliga fartyg och andra faror troligen från
1700-talet. I närheten fanns säkerligen en vårdkase. Det spekuleras även
att byggnaden skulle ha kunnat vara en utflyktsplats för stadsfolk som
uppfördes under 40-talet.
Friluftsliv
Gådeåberget tillhör ett område som besöks ofta av allmänheten.
Gränser
Reservatet skall märkas ut enligt svensk standard (SIS 03 15 22) genom
målning på träd och block inom reservatet i gränsgatan och uppsättning av
stolpar med reservatsbricka i gränsvinklar och där det är naturligt för
besökare att korsa reservatsgränsen.
Brand
Om spontan brand uppkommer inom reservatet bör släckning inriktas mot
naturliga avgränsningar och i första hand mot reservatets ytterkanter om
räddningschefen anser att branden härmed slutligen kan bekämpas. All
eventuell brandbekämpning skall ske med så skonsamma metoder som
möjligt och med största hänsyn till mark, vegetation och vatten. Observera
att det finns bostadsområde i närheten och att reservatet ligger intill en
kraftledningsgata.
Servitut och samfälligheter
Intill reservat ligger en 130 kV kraftledningsgata som ägs av EON. EON
har rätt att ta bort större träd som ligger vid kanten av kraftledningsgatan
eller som riskerar att falla ner över kraftledningsgatan.
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Jakt
Härnösands kommunanställdas fritidsförening har avtal med Härnösands
kommun för jakt av älg och småvilt. Detta avtal löper till 2012-06-30 och
förlängs med en avtalsperiod om fem år i sänder.
I avtalet förbinder sig jakträttshavarna att följa de föreskrifter som anges för
naturreservatet. Av avtalet och reservatsföreskrifterna framgår att jakttorn
ej får uppföras utan kommunens tillstånd samt att uttransport av älgar och
björnar skall göras så att risken för markskador minimeras. Observera att
reservatsföreskrifterna ej medger röjning av siktgator.
Tillsyn
Kommunen har tillsynen av information samt efterlevnad av
reservatsbestämmelser.
Skötselområde 1
Skogsmark
Övergripande mål
Syftet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i en skog
med brandpräglad struktur. Döende och döda träd kommer att brytas ner i
olika skeden. Nya etableringar med i första hand lövträd kommer att växa
upp innan området tas sakta över av fler barrträd. Det förkolnade virket
kommer att under lång tid fungera som substrat åt olika organismer. Med
tiden kommer brandljuden i de träd som överlever att vittna om den brand
som en gång var.
Åtgärder
Inga åtgärder förutom uppföljning.
Skötselområde 2
Friluftsliv
Övergripande mål
Området ska vara tillgängligt för allmänheten.
Åtgärder
Informationsspridning till allmänheten och skolorna via hemsida, tidningar
och personliga kontakter. En större informationstavla sätts upp vid infarten
till området. Några mindre naturanpassade tavlor om naturvärdena och
sevärdigheter sätts upp efter naturstigen i reservatet.
Parkeringsplats kommer att anläggas vid infarten till stigen som kommer att
märkas ut till reservatet.
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Uppföljning
Förvaltaren har i uppgift att följa upp reservatets syften samt att bevara en
gynnsam status för miljön med dess flora och fauna.
För att kunna dokumentera framtida förändringar inom brandområdet har
fasta fotopunkter tagit fram med hjälp av GPS som kommer att besökas
och dokumenteras med jämna mellanrum. Här kommer man att kunna följa
upp återkolonisationen och biotopens utveckling.
Informations- och tematavlor kommer att bytas ut vid behov. Stigsystemet
från parkeringsplatserna och inom reservatet kommer att röjas och hållas
öppen.
Naturinventeringar kommer att göras med några års mellanrum inom
reservatet för att dokumentera förändringen av floran och faunan.

Birgitta Westerlind
Bygg- och miljöchef

Monika Bertgren
Planekolog
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