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Beslut om utökning av naturreservatet Marsfjället, utökad 

del Daevnie, i Vilhelmina kommun 

(4 bilagor) 

Beslut 

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 

(1998:808) att naturreservatet Marsfjället, beslutat av Länsstyrelsen 1988-

01-25, dnr 11.121-2431-86, ska ha den utökade geografiska omfattning som

framgår av bifogad karta, bilaga 1. I utökningen ingår endast statens mark.

För den tillkommande delen Daevnie ska beslutet om att bilda naturreser-

vatet Marsfjällen gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 

kap. 4, 5 första och andra styckena, 6 och 30 §§ miljöbalken (se bilaga 2), 

samt med tillägg enligt detta beslut. 

För att uppnå och tillgodose det gällande och kompletterande syftet med 

naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ 

miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken att nedan angivna kompletterande föreskrifter ska 

gälla för naturreservatets utökade del. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-

balken fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3, som ska gälla 

för den tillkommande delen Daevnie.  

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 

rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

Länsstyrelsen beslutar att detta beslut ska kungöras. 

Administrativa uppgifter om utökad del 

Namn Marsfjällets naturreservat 

Utökning Daevnie 

Dossienummer 2402052 

NVR-id 2001846 (Marsfjället) 

Natura 2000, områdeskod Daune (SE0810396) och del av Vardo-, Laster och 

Fjällfjällen (SE0810394) 

Kommun Vilhelmina 
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Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Cirka 10 km väster om Kittelfjäll 

Ekokartor 23F 6c-d, 7c-f, 8c-f, 9b-e 

Mittkoordinat 506286, 7239230 (SWEREF99 TM) 

Naturgeografisk region 36a, norra högfjällsregionen 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 

Markägarkategori Staten genom Statens Fastighetsverk 

Fastigheter Kronöverloppsmarken 1:1 och Nedre Fättjaurs 

strömfall 1:1 

Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbotten 

Totalareal  13 515 hektar 

Landareal 12 535 hektar 

Areal produktiv skog 150 hektar (ovan fjällnära gräns) 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatets utökade del Daevnie gäller enligt beslut för 

Marsfjällets naturreservat (dnr 11.121-2431-86, se bilaga 2) med tillägg att 

syftet också är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av våt-

marker, sjöar och vattendrag samt värdefulla livsmiljöer och biologisk 

mångfald knuten till områdets naturtyper. Syftet är också att vårda och be-

vara värdefulla livsmiljöer och den biologiska mångfalden knuten till kultur-

landskapet, som också bidrar till områdets upplevelsevärden. 

I Daevnieområdet förekommande Natura 2000-naturtyper och arter samt 

övriga livsmiljöer med sina naturligt förekommande växter och djur ska 

bidra till gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna på bio-

geografisk nivå. 

Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska i huvudsak tillgodoses genom att naturmiljöerna utvecklas fritt 

genom intern dynamik. Naturliga processer så som översvämning, storm-

fällning, skogsbrand, frostvittring, ras och skred samt svampars och in-

sekters nedbrytning av ved med mera ska få fortgå ostört. Det ska finnas 

möjlighet till åtgärder för att bevara hävdgynnade arter samt konkurrens-

känsliga och hotade arter. Främmande arter ska kunna tas bort.  

Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. Områdets 

naturmiljöer samt för förståelsen av landskapets utseende och funktion 

intressanta kulturhistoriska element kan synliggöras. Åtgärder får vid behov 

vidtas för att förebygga påverkan på växt- och djurliv samt slitage, exem-

pelvis markskador. 

Skälen för beslutet  

Utvidgningen Daevnie är ett område med mycket höga värden kopplat till 

natur, geovetenskap och friluftsliv. Daevnieområdet utgörs av ett stort, 

obrutet, vackert och varierat fjällområde med många olika representativa 

naturtyper som kalfjäll, fjällhedar, fjällbjörkskogar, fjällnära barrskogar, 

våtmarker, sjöar och vattendrag. Det finns också en värdefull slåtteräng med 

intressant kulturhistoria som har hävdats under lång tid. Mångfalden av för 
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fjällen typiska naturtyper och geologiska formationer samt intressanta 

kulturhistoria förhöjer friluftsupplevelserna och bidrar till förståelsen för 

landskapets utveckling. 

Daevnieområdets stora variation i naturtyper, klimat och geologiska för-

hållanden gör att området erbjuder livsmiljöer för många skyddsvärda arter. 

Översvämningar, aktiva erosionsprocesser och ackumulation av material 

skapar en naturlig dynamik i naturlandskapet. I området förekommer bl.a. 

de stora rovdjuren björn, järv och lodjur samt flera skyddsvärda växter t.ex. 

brudkulla, nordlåsbräken och jämtlandsmaskros. Skogarna har mycket låg 

grad av påverkan, lång kontinuitet och innehåller rikligt med naturskogs-

strukturer som gamla träd, grova lövträd och död ved. Behovet av ett lång-

siktigt skydd av Daevnieområdets helhetsvärden förstärks ytterligare av att 

det ingår i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.  

Daevnieområdet bjuder besökare på storslagna vyer över fjällandskapet. 

Området har för friluftslivet många intressanta natur- och kulturmiljöer samt 

goda förutsättningar för olika friluftslivsaktiviteter året om. Förekomsten av 

vandrings- och skoterleder samt närheten till vägar, orter och byar med ser-

vice förstärker områdets friluftsvärden.  

Naturresevatsbildningen syftar till att långsiktigt bevara områdets natur-, 

kulturmiljö- och friluftsvärden. Det krävs ett omfattande och långsiktigt 

skydd för att bevara och utveckla de höga natur-, kulturmiljö- och frilufts-

värden som dokumenterats i reservatet. Genom bevarandet undanröjs 

exploateringshot och förutsättningarna förbättras för att bevara områdets 

naturmiljöer med därtill hörande strukturer, processer och arter. Genom be-

slutet bevaras också områdets landskapsformer och möjligheterna att upp-

leva natur- och kulturlandskapet. Daevnieområdet är en utökning av Mars-

fjällets naturreservat vilket ger särskilt goda förutsättningar att långsiktigt 

bevara områdets natur- och friluftsvärden. 

Prioriterade bevarandevärden 

- Ett stort sammanhängande fjällområde med flera olika utpekade 

naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet1, med förekommande 

livsmiljöer och arter.  

- Förekomsten av lodjur, järv, brudkulla, jämtlandsmaskros, mån-

låsbräken, nordlåsbräken och skogsrör. 

- Möjligheter till upplevelser och aktiviteter i fjällmiljö året runt, som 

exempelvis vandring, skidåkning samt färd med skoter längs leder. 

 

 

 

                                                 
1 EU:s Art- och habitatdirektiv, Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt 

vilda djur och växter. 
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Reservatsföreskrifter 

Reservatsföreskrifter gäller enligt beslut för Marsfjällets naturreservat (dnr 

11.121-2431-86, se bilaga 2) med följande kompletteringar: 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 

Det är förbjudet att: 

 

13. plantera ängsmark med exempelvis träd, buskar eller energigrödor, 

 

14. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 

funktion eller användningssätt, 

 

15. anlägga parkeringsplats, stängsel, led, bro eller spång. 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 

innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 

följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 

med reservatet, där inget annat anges avses hela den utökade delen av 

reservatet: 

3. anläggande och underhåll av anordningar för friluftslivet, såsom leder 

med därtill hörande parkeringsplatser, broar, spänger, rastskydd och 

rastplatser, 

4. åtgärder för att förebygga slitage, exempelvis markskador på våtmarker 

och fjällhedar, 

5. naturvårdande skötsel för att säkerställa förekomster av hävdgynnade 

samt hotade arter, så som slåtter, bete, borttagande av träd och buskar 

vid förbuskning av fjällängar och våtmarker samt restaurering av 

vattendrag, 

6. borttagande av främmande arter, 

7. undersökningar och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 

samt ordningen i övrigt, inom naturreservatet 

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning. 
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Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna omfattar endast statens mark inom naturreservatet, d.v.s. 

fastigheterna Kronoöverloppsmarken 1:1 och Nedre Fättjaurs strömfall 1:1.  

Reservatets föreskrifter ska inte utgöra hinder för 

a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 

och som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta 

beslut, 

b) normalt underhåll av statliga fjälleder med tillhörande anläggningar t.ex. 

broar, inom naturreservatet. Lederna ska markeras och skyltas i enlighet 

med Naturvårdsverkets riktlinjer, 

c) röjning av befintliga stigar inom naturreservatet. Körning med terräng-

fordon ska undvikas och får endast ske efter tillstånd från Länsstyrelsen,  

d) kulturvårdande skötsel och underhåll av kulturmiljöer och fornlämningar, 

exempelvis röjning av uppväxande träd och buskar, 

e) fastighetsägarna till Brattås att genomföra natur- och kulturvårdande 

skötsel av de öppna markerna, slåtterängarna samt kring byggnaderna, 

f) arrendatorn till fjällägenheten Gielas att nyttja mark vid Vojmån och 

Fättjarn för skogsbete och vattning av betesdjur i enlighet med arrende-

villkoren samt att i samråd med Länsstyrelsen bygga de anordningar som 

djurskyddet föreskriver för betande djur,  

g) normalt underhåll av befintlig väg till Borkasjö. Träd som fallit eller 

hotar falla över väg får kapas men ska lämnas i reservatet, 

h) drift, underhåll och reparation av telemast enligt gällande markupplåtelse 

samt kraftledning och kraftledningsgata enligt gällande ledningsrätt, servitut 

eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga röjningar i kraftledningsgata. Vid 

färd med terrängfordon på barmark krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt 

reservatsföreskrifterna, 

i) reglering av Ransarns vattenstånd i enlighet med gällande vattendom, 

j) röjning och avverkning av buskar och träd i en zon om 15 meter runt 

befintlig huvudbyggnad, samt röjning och avverkning av buskar och träd 

som riskerar att skada byggnader eller anläggningar, 

k) begränsat uttag av björkved till på platsen befintliga byggnader 

(husbehov), efter överenskommelse med Statens Fastighetsverk. Stående 

och liggande döda träd, exempelvis torrakor, får inte upparbetas till ved, 

l) uttransport av fällt högvilt, t.ex. älg eller björn, med motorfordon. Vid 

körning ska i första hand befintliga stigar och leder användas och särskild 

försiktighet iakttas för att undvika störningar för djurlivet samt skador på 

mark och vegetation, 
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m) att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437). I sam-

band med renskötsel är det tillåtet att använda terrängfordon i enlighet med 

1 § 4 punkten terrängkörningsförordningen (1978:594). 

Ärendets beredning 

Daevnie områdets natur- och friluftsvärden har varit kända under lång tid. 

Förutom renskötsel och den bofasta befolkningens nyttjande av området för 

rekreation, fiske och jakt har områdets vackra natur lockat turister till om-

rådet för att fiska, vandra och åka skidor sedan mitten av 1900-talet. 

Domänverket avsatte 4 augusti 1987 domänreservatet Daune i syfte att be-

vara större, sammanhängande fjällnära skogsområden och angränsande fjäll-

mark. Enligt Domänverkets beslut ska bl.a. skog och övrig vegetation läm-

nas så orörd som möjligt, skogsbruk inte bedrivas, friluftsliv främjas och 

forskning uppmuntras. Av beslutet 1987 framgår också att domänreservatet 

kan komma att få utökat skydd i form av naturreservat av Länsstyrelsen.  

I samband med att Domänverket bolagiserades beslutade regeringen 21 

december 1995 att godkänna en överenskommelse mellan Naturvårdsverket 

och Fastighetsverket rörande förvaltningen av den statliga marken, där de 

fjällnära domänreservaten förvaltas av Statens Fastighetsverk (NV dnr 30-

1685/95). Vidare beslutades vilka fjällnära domänreservat som omfattades 

av sådana särskilda naturvärden att de skulle ges skydd som naturreservat av 

länsstyrelserna samt att Naturvårdsverket därefter skulle stå för naturförvalt-

ningen (M95/4758/4 och M95/4836/4). Daevnie bedömdes ha sådana natur-

värden. I Västerbottens län har naturreservatsbildning av några av de fjäll-

nära domänreservaten under denna tid av olika skäl inte fullföljts. Läns-

styrelsen har därför våren 2016 begärt och också fått Naturvårdsverket god-

kännande att påbörja en reservatsbildningsprocess för de återstående fem 

fjällnära domänreservaten i länet.  

Länsstyrelsen har i februari 2017 i samverkan med Statens Fastighetsverk 

enats om reservatets avgränsning. Länsstyrelsen upplåter på statens mark i 

enlighet med rennäringslagen jakt och fiske samt mark för exempelvis 

byggnader och andra anläggningar. Statens Fastighetsverk upplåter bl.a. 

vedtäkt för husbehov.  

Länsstyrelsen beslutade 25 januari 1988 att Marsfjället med angränsande 

skogar ska vara naturreservat. Eftersom Daune domänreservat i söder 

gränsar mot Marsfjällets naturreservat blir området en geografisk utökning 

av Marsfjällets naturreservat. Inom utökningen Daevnie ligger hela Natura 

2000-området Daune (SE0810396) samt vid Fiansjön (Fäjjanjaevrie) en 

liten del av Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394). Bägge områdena 

ingår sedan 2003 i Natura 2000, det europeiska nätverket av skyddade om-

råden. Länsstyrelsen har 2017 fastställt ny bevarandeplan för Daune. Bevar-

andeplanen för Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen är från 

2005. 

Länsstyrelsen har träffat kommunen 28 september 2016 och 25 oktober 

2017 och också haft en fortlöpande dialog med kommunen om bildandet av 

naturreservat av de fjällnära domänreservaten samt Daevnieområdets 
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förutsättningar. En fördjupad överläggning genomfördes 18 september 2018 

om reservatsbildningar i kommunen. Länsstyrelsen har i juli 2017 besökt 

Brattås före detta fjällägenhet och träffat ägarna om skötsel av ängs-

markerna.  

Länsstyrelsen har besökt området flera gånger både före och under reser-

vatsbildningsprocessen och bl.a. inventerat naturvärden och friluftslivets be-

hov. Länsstyrelsen genomför sedan många år tillbaka bl.a. regelbunden till-

syn av de statliga fjällederna2 och inventering av de stora rovdjuren3. 

Daevnie ligger inom område med terrängkörningsförbud enligt terräng-

körningslagen, s.k. skoterförbudsområde. Länsstyrelsen förvaltar sedan 

1970-talet, på uppdrag av Naturvårdsverket, tre fjälleder inom naturreser-

vatet. Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och övriga 

fjällän genomfört en översyn av det statliga fjälledssystemet4 som följts av 

bl.a. besökarundersökningar 2014 och 2015 och konkreta åtgärder i form av 

förbättrad information och ledmarkering, röjning längs leder, nya broar och 

spänger. Det s.k. Majförbudet, som från och med 5 maj förbjuder terräng-

körning på statens mark väster om odlingsgränsen, har funnits sedan 1978  

med en översyn 2014 (dnr 523-8339-2014). 

Flera turistföretag har verksamhet inom naturreservatet, t.ex. toppturer och 

guidade fisketurer. Länsstyrelsen har i samband med reservatsbildningen 

haft kontakt med några turistföretag och andra entreprenörer i området samt 

bl.a. Kittelfjäll Utveckling AB och Destination Södra Lappland angående 

nyttjandet av området.  

Inom naturreservatets yttre gräns finns två samfälligheter och några privata 

fastigheterna vid Borkan som inte ingår i naturreservatet. Ransarn är en del 

av Ångermanälven och dammarna vid Ransarn ägs av Ångermanälvens 

Vattenregleringsföretag. Dammkonstruktionerna ingår inte i naturreservatet. 

Vattendomen från Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 1999-11-10 

(Mål nr M 8-99) anger bl.a. gränser och tider för vatttenståndet i Ransarn 

samt uppföljning av mysis- och rödingbeståndens utveckling. Övre Vojmån, 

uppströms Vojmsjön, är skyddad från vattenkraftsutbyggnad enligt 4 kap. 6 

§ miljöbalken. 

Länsstyrelsen har haft kontakt med Vilhelmina norra sameby angående 

bildandet av naturreservatet. Reservatet är viktigt renbetes- och kalvnings-

land från vår till höst för Vilhelmina norra sameby. Vilhelmina norra same-

by tog med början på 1990-talet tillsammans med Länsstyrelsen fram mark-

användningsredovisning med bl.a. flyttleder, svåra passager och anlägg-

                                                 
2 Naturvårdsverket. 1986. Det statliga ledsystemet i fjällen. Bakgrund och ledsystemets 

omfattning. ISBN 91-620-1012-3. 
3 Naturvårdsverket. 2018. Beskrivning av det skadinaviska inventeringssystemet för stora 

rovdjur. Rapport 6830. 
4 Naturvårdsverket.2014. Nulägesbeskrivning av det statliga ledsystemet i fjällen. Beskriv-

ning av nuvarande omfattning och skick samt beskrivning av resursbehov och möjligheter 

för utveckling av ledsystemet. PM. 
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ningar5. Under 2000-talet har informationen kompletterats, bl.a. med renar-

nas rörelsemönster och betesval från GPS på ren samt kartläggning av 

betesresurser och sammanställts i Renbruksplan och kartverktyget RenGIS. 

Samebyn har också beviljats medel av Länsstyrelsen till terrängkörnings-

plan för barmarkskörning och konkreta markförstärkningsåtgärder av bas-

leder för att förhindra skador på t.ex. våtmarker.  

Reservatsförslaget har varit på remiss till berörda sakägare och myndigheter. 

Några organisationer som kan ha ytterligare kunskap om områdets natur-, 

kultur- och friluftsvärden har också getts möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Följande remissinstanser har yttrat sig: 

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker att Marsfjällets naturreservat utökas 

med Daevnieområdet och har godkänt beslut när det gäller syfte (inklusive 

förvaltningsinriktning), skäl samt A-, B- och C-föreskrifter, inklusive 

undantag från föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten framför också att 

Vojmåns värdefulla vattenmiljöer nedströms Gielas bör få ett förstärkt 

skydd vid en framtida översyn av hela Marsfjällsreservatet. 

Naturvårdsverket tillstyrker att Marsfjällets naturreservat utökas med 

Daevnieområdet och har godkänt beslut när det gäller syfte (inklusive 

förvaltningsinriktning), skäl samt A-, B- och C-föreskrifter, inklusive 

undantag från föreskrifter. 

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget. 

Statens Fastighetsverk har inga invändningar mot de lagda förslaget men 

framför att skötselplanen bör kompletteras med mer uppgifter om de 

byggnader som ingår i reservatet. 

Länsstyrelsens kommentar: Markupplåtelser för byggnader finns beskrivet 

under rubriken ”Nyttjanderätter” i skötselplanen. 

Vilhelmina kommun har inget att erinra mot förslaget till utökning. 

Vilhelmina norra sameby har framfört att förskrifterna inte får utgöra hinder 

för bedrivande av renskötsel, exempelvis anläggningar och brukande av 

terrängkörningsfordon i renskötselarbetet, samt att samebyns jakt- och 

fiskerätt inte får inskränkas, t.ex. jakt efter älg och småvilt eller eventuell 

skyddsjakt eller licensjakt av rovdjur samt fiske med nät och krok. 

Länsstyrelsens kommentar: Liksom i förslaget till beslut får renskötsel 

bedrivas i enlighet med  rennäringslagen. Uppförande av 

renskötselanläggningar, t.ex. hagar, omfattas av 7c § förordningen 

(1998:904) om anmälan om samråd. I samband med renskötsel är det, enligt 

reservatets föreskrifter, tillåtet att använda terrängfordon i enlighet med 1 § 

4 punkten terrängkörningsförordningen (1978:594).   

Helena Steen framför att hon avser att fortsätta vårda och bevara platsen ur 

ett kulturhistoriskt och naturvårdande perspektiv samt utifrån renskötselns 

angelägenheter. Hon är samtidigt angelägen att hennes fortsatta ägande och 

                                                 
5 Länsstyrelsen i Västerbottens län. 2007. Vilhelmina norra sameby, en beskrivning av 

samebyns förutsättningar, markanvändning och renskötsel. 
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nyttjande av Brattås inte ska förändras. Hon har också ett par synpunkter på 

den statliga leden som passerar området. 

Länsstyrelsens kommentar: Markupplåtelsen för byggnaderna vid Brattås 

sker enligt annan lagstiftning och påverkas inte av reservatsbeslutet. Enligt 

föreskrifterna och skötselplanen för naturreservatet ska markerna kring 

Brattås fortsättningsvis brukas enligt lokal tradition. Synpunkterna på den 

statliga fjälleden kommer att hanteras inom den pågående översynen av hela 

det statliga fjälledsystemet, där lokalisering och skötsel är en viktig del. 

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Namn på platser anges i beslut och skötselplan i enlighet med Lantmäteriets 

kartor. Det innebär bl.a. att istället för Daune används Daevnie. 

Beskrivning av reservatet 

Marsfjällets utökning Daevnie ligger cirka 10 km väster om Kittelfjäll 

(Stuore Giemnie) och cirka 95 km NV om Vilhelmina (Vualtjere). Det är ett 

större sammanhängande fjällområde som i söder gränsar till Marsfjällets 

naturreservat (Maaresvaerie).  Området är variationsrikt med avseende på 

naturtyper, arter och livsmiljöer. Det omges av flera stora sjöar t.ex. Ransarn 

(Raentsere) och Fättjarn (Faahtjere) och i nordväst den vackert meandrande 

Vojmån (Voajmoe). Större delen av området består av våtmarker, fjällbjörk-

skog och små bäckar på fjällmassivet Daevnies sluttningar och fjällplatåer. 

Högre upp övergår fjällbjörkskogen i rishedar och Daevnientjahkes branta 

kalfjäll (1 291 m.ö.h.). I nordost finns ett mindre område med granskog. 

Faepmienvuemie i nordväst utgörs av en mosaik av myrar, fjällbjörkskog 

och små sjöar. Daevnie området har en för fjällen typisk flora och fauna. 

Inom området återfinns också flera hotade och rödlistade arter. Björn, järv 

och lo förekommer. 

Daevnie är ett populärt besöksmål året om med flera intressanta besöksmål. 

Det är relativt lätt att ta sig till området med flera vägar, turistorter och 

stugbyar i närområdet. Från turistvägen Sagavägen, som går mellan norska 

Helgelandskusten och Örnsköldsvik, ges väster om Kittelfjäll vackra vyer 

mot Daevnies siluett. Daevnieområdet nyttjas för naturupplevelser i 

fjällmiljö t.ex. vandring, skidåkning, skoterkörning på leder, småviltjakt och 

bärplockning. Länsstyrelsen upplåter fiske i bl.a. Vojmån, som också är ett 

fint paddelvatten. Daevnie ligger inom s.k. skoterförbudsområde enligt 

terrängkörningslagen. Inom området finns tre leder för friluftslivets behov, 

vid Ransarn, Borkasjö och längs Vojmån. Vintertid är Daevnies toppar 

populära utflyktsmål från Kittelfjäll för bl.a. heli-ski och splitboard. 

Daevnie är ett mycket betydelsefullt område för rennäringen som kalvnings-

land och betesområde från vår till höst. Inom området finns flera renskötsel-

anläggningar t.ex. hagar, stängsel och byggnader. Områdets kulturhistoriska 

värden utgörs bl.a. av den rika förekomsten av äldre samiska lämningar från 

förhistoriska stalotomter, renvallar och visteplatser till permanenta visten 

med sydsamisk byggnadstradition. Det finns också husgrunder vid idag 

övergivna nybyggen. På den före detta fjällägenheten Brattås är flera kultur-

historiskt intressanta byggnader bevarade på en blommande slåtteräng. 
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Länsstyrelsens motivering 

Motiv till utökningen av Marsfjällens naturreservat med Daevnie är att 

bevara områdets helhetsvärden i form av ett stort sammanhängande 

fjällområde med en stor variation i naturtyper och arter samt möjligheter till 

olika friluftsaktiviteter året runt. Området har egenskaper och strukturer som 

utvecklats under förutsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört 

under lång tid. För att områdets värden ska bestå och utvecklas behöver det 

undantas från olika former av exploatering som innebär att natur- och 

friluftsvärdena påtagligt skulle skadas. Skyddet bidrar också till bättre grön 

infrastruktur och gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald på 

landskapsnivå. 

Förenlighet med planer och strategier för skydd och förvaltning 

Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 

strategier för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer. Fjällen är en 

känslig miljö som många olika intressen gör anspråk på.  

Många av fjällens arter är konkurrenskänsliga och en förhållandevis stor 

andel av arterna förekommer inte i någon annan landskapstyp, samtidigt 

som få fjällarter är rödlistade6. Ur biodiversitetssynpunkt är därför be-

varande av fjällmiljön mycket viktigt. Utökningen Daevnie berörs av flera 

åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP): jämtlandsmaskros7, 

låsbräknar i hävdade marker8, utter9 samt rikkärr10. Inom reservatet växer 

orkidén brudkulla. Den är en endemisk art för länet, som endast växer på ett 

fåtal platser.  

Ett långsiktigt bevarande av Vojmån är prioriterat enligt regionala strategin 

för sjöar och vattendrag11.  

I kommunens översiktsplan12 är målsättningen att skydda och bevara orörda 

och unika naturområden mot exploatering samtidigt som det genom nog-

grann planering ska vara möjligt att, utöver rennäringens behov, samnyttja 

fjällkedjan för fritid, turism och rekreation. Särskilt framhålls möjligheterna 

till fiske- och vildmarksturism. 

Förenlighet med riksintressen, miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 

Utökningen Daevnie ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och 

turism enligt 4 kap. 2 § miljöbalken och riksintresse för friluftslivet enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken, Södra Lapplandsfjällen. Av hänsyn till att området är 

                                                 
6 Artdatabanken. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. 
7 Naturvårdsverket. 2015. Åtgärdsprogram för jämtlandsmaskros 2015-2019 (Taraxacum 

crocodes). ISBN 978-91-620-6651-2. 
8 Naturvårdsverket. 2014. Åtgärdsprogram för låsbräknar i hävdade marker 2014-2018 

Topplåsbräken (Botrychium lanceolatum), Nordlåsbräken (Botrychium boreale), Rutlås-

bräken (Botrychium matricariifolium). ISBN 978-91-620-6650-5. 
9 Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra). Rapport 

5614. 
10 Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Rapport 5601. 
11 Länsstyrelsen Västerbotten. 2008. Strategi för skydd och restaurering av sjöar och vat-

tendrag i Västerbottens län. ISBN 978-91-977654-2-8. 
12 Vilhelmina kommun. 2000. Översiktsplan för Vilhelmina kommun. 
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väglöst och har höga natur- och kulturvärden är det av riksintresse enligt 4 

kap. 5 § miljöbalken som obrutet fjäll. Inom utökningen Daevnie finns stora 

områden där mänsklig påverkan i form av vägar, byggnader, master o.dyl. 

inte syns, t.ex. söder om Daevnientjahke och Daevnienvaellie samt öster om 

Fiansjön. Delar av Daevnie ligger inom riksintresse för naturvård (Are-

fjället, Vardofjällen, Lasterfjället, Västra och Östra Fjällfjället / Aarebatje, 

Vaartoevielie,  Laastervielie, Oheje Vielie, Stoere Vielie) samt kultur-

miljövård (Svartsjöbäcksområdet, Tjeehpesjaevire) enligt 3 kap. 6 § miljö-

balken. Det pågår en översyn av riksintresset för kulturmiljövård. De norra 

delarna av Daevnieområdet är inom Vojmåns avrinningsområde som är 

skyddat mot utbyggnad av vattenkraft och vattenreglering enligt 4 kap. 6 § 

miljöbalken. Bevarandet av Daevnie som naturreservat med dess karaktär av 

obrutet fjällområde överensstämmer väl med riktlinjerna för riksintressena. 

Exempelvis får, enligt miljöbalken, inom riksintresset obrutna fjäll be-

byggelse och andra anläggningar endast komma till stånd om de behövs för 

rennäringen, den fasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det 

rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom området får vidtas endast om det 

kan ske utan att områdets karaktär påverkas.  

Daevnie är ett kärnområde för Vilhelmina norra sameby som är av riks-

intresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Området har stort 

värde för rennäringen som kalvningsland och betesområde från vår till höst. 

Rennäringen är en naturlig del i områdets helhetsvärden och betydelsefull 

för landskapets utseende och funktion. Avsättandet av Daevnie som en ut-

ökning av Marsfjällets naturreservat innebär att en större relativt orörd hel-

hetsmiljö bevaras långsiktigt från exploateringar. De centrala delarna av 

Daevnie har inga anläggningar för det rörliga friluftslivet vilket skapar en 

relativt lugn miljö för renarna under barmarksperioden. Särskilt känsliga 

perioder för rennäringen är vårvintern då vajorna behöver lugn och i sam-

band med att renarna samlas ihop för skiljning och slakt på sommaren och 

hösten. Det är viktigt att besökare visar stor hänsyn till rennäringens förut-

sättningar t.ex. vid vandring och terrängcykling. Miljöbalkens krav på sam-

råd för fasta renskötselanläggningar enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ger goda 

förutsättningar att samordna friluftslivets och rennäringens behov av an-

läggningar, exempelvis broar och övernattningsstugor, samt undvika stör-

ningar för rennäringen under känsliga perioder. 

Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riks-

dagen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. 

Naturreservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella 

skyddet av värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Utökningen av 

Marsfjällets naturreservat med Daevnie bidrar till att nå miljömålet Stor-

slagen fjällmiljö genom att ett större sammanhängande fjällområde med 

höga natur- och kulturvärden bevaras. Daevnie stärker också miljömålen 

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett 

rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv genom att före-

kommande naturtyper med typiska arter ges ett långsiktigt skydd.  

Naturreservatet bidrar också till att stärka de nationella friluftsmålen 

Tillgång till natur för friluftsliv och Skyddade områden som resurs för 
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friluftslivet i och med att rekreations- och friluftsvärdena bevaras vilket 

också bidrar till att uppnå nationella folkhälsomål. Inom utökningen Dae-

vnie finns flera fornlämningar och kulturmiljöer som bidrar till förståelsen 

av naturlandskapets miljöer och äldre tiders nyttjande av området. Bevar-

andet av det kulturhistoriska landskapet bidrar till de nationella kultur-

miljömålen Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 

bevaras, används och utvecklas samt Människors delaktighet i kultur-

miljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

Daevnie har naturtyper och arter som är av stort värde i ett europeiskt 

perspektiv. Området ingår sedan 2003 i det europeiska nätverket av 

skyddade områden, Natura 2000 enligt Art- och habitatdirektivet13, Daune 

samt vid Fiansjön delar av Vardo-, Laster- och Fjällfjällen. Skyddet som 

naturreservat säkrar goda förutsättningar för att uppnå gynnsam bevarande-

status för ingående Natura 2000-naturtyper och arter på biogeografisk nivå.  

Flera av bäckarna som avvattnar området mot Ransarn och Vojmån t.ex. 

Vökarbäcken (Vuakerejohke) och Bäverbäcken (Bievrejohke), har i arbetet 

med EU:s vattendirektiv givits miljökvalitetsnormen hög - god ekologisk 

status. I Vojmån finns stationär strömlekande röding som, liksom andra 

lokala och ursprungliga bestånd av fisk och vattenlevande insekter, är vik-

tiga att bevara. Genom att bevara och utveckla områdets naturliga vatten-

miljöer bidrar skyddet också till EU:s vattendirektiv14. 

Daevnieområdet tillhandahåller en lång rad försörjande, reglerande, kul-

turella och stödjande ekosystemtjänster, t.ex. produktion av livsmedel och 

dricksvatten, upprätthållande av livsmiljöer som exempelvis rastplatser för 

flyttfåglar och lekplatser för fisk, bevarande av natur- och kulturarv, miljöer 

för olika former av organiserat och icke organiserat friluftsliv, bevarande av 

habitat för hotade arter.  

Naturreservatsbildningen syftar till att långsiktigt öka och säkerställa före-

kommande natur- och friluftsvärden. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk liksom andra arbetsföretag, verksam-

heter och anläggningar som påverkar områdets natur- och friluftsvärden inte 

är förenliga med ett bevarande av områdets helhetsvärden. Marsfjällets 

naturreservat, utökning Daevnie, i form av ett stort sammanhängande fjäll-

område är därför med hänsyn till dess höga värden i ett nationellt och inter-

nationellt perspektiv prioriterat för skydd. Reservatsbildningen bidrar också 

till att långsiktigt bevara och utveckla Daevnieområdets värdefulla eko-

systemtjänster. 

                                                 
13 EU:s Art- och habitatdirektiv, Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt 

vilda djur och växter. 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprät-

tande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
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De krav som ställs på bevarande av Daevnieområdets naturvärden utifrån 

dess status som Natura 2000-område utgör också ett motiv för att ge om-

rådet ett starkt naturskydd. 

Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som Daevnie 

som är stora och sammansatta med flera olika värdefulla natur-, kultur- och 

friluftsmiljöer. Naturreservat är även lämpligast för områden med ett sådant 

skötselbehov att en skötselplan krävs och där det krävs starka restriktioner 

under lång tid för att värdena ska bibehållas och utvecklas. Länsstyrelsen 

har därför bedömt att området, i enlighet med miljöbalkens mål att bevara 

biologisk mångfald och värdefulla natur- och kulturmiljöer (1 kap. 1 § 

miljöbalken) samt områdets värde för friluftslivet, bör förklaras som natur-

reservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Daevnieområdet berör områden som är av riksintresse som obrutet fjäll, för 

rörligt friluftsliv och turism samt skydd mot utbyggnad av vattenkraft enligt 

4 kap. 2, 5, 6 §§ miljöbalken. Det innebär, enligt 4 kap. 1, 2 och 5 §§ miljö-

balken, att ingrepp i miljön endast får komma till stånd om de inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden samt att turismens och frilufts-

livets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas. Reser-

vatet berör även riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv 

samt för rennäringen enligt 3 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Vid en avvägning 

enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ska företräde ges åt det intresse som på lämp-

ligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning. Länsstyrelsen bedömer 

därmed att ovan nämnda riksintressen är förenliga med ett skydd av natur-

området.  

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området över-

väger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i mark-

användning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har länsstyrelsen funnit att 

föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5§§ förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att ordnings-

föreskrifterna enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnads-

mässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvens-

utredning av regelgivning. 

Upplysningar  

Föreskrifterna under C ovan samt föreskrifterna för allmänheten i beslutet 

om Marsfjällets naturreservat 1988-01-25, vilka motsvarar föreskrifter enligt 

7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om ordningen i 

övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart även om beslutet överklagas. 

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 

andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  

Av särskild betydelse är att området är utpekat som ett Natura 2000-område 

enligt EU:s Art- och habitatdirektiv (92/43/EEC).  Beträffande Natura 2000-

området gäller tillståndsplikt enligt 7 kap. 28a - 29b §§ miljöbalken för åt-
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gärder och verksamheter som direkt eller indirekt kan komma att påverka 

utpekade naturtyper och arter eller på ett betydande sätt kan påverka natur-

miljön och arter i övrigt. Det gäller även åtgärder som vidtas utanför Natura 

2000-området. 

Av vikt för reservatet är också att det med stöd av 7 - 9 §§ artskydds-

förordningen (2007:845) är förbjudet att plocka, gräva upp eller ta bort frön 

eller andra delar av ett antal kärlväxter och en vedsvamp, t.ex. jämtlands-

maskros, lappranunkel, skogsrör, samtliga orkidéer och doftticka. Det är 

också förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in samtliga 

ormar och groddjur enligt 6 § artskyddsförordningen. 

Daevnie ligger inom område med terrängkörningsförbud enligt 1 § terräng-

körningslagen (1975:1313) och 6 § terrängkörningsförordningen 

(1978:594). Det innebär bl.a. att det förutom att köra på barmark i terrängen 

också är förbjudet att på snötäckt mark köra skoter utanför markerade all-

männa skoterleder. Kommunen, och i de fall det berör flera kommuner 

Länsstyrelsen, får enligt 3 § terrängkörningslagen besluta att helt eller delvis 

stänga ett område för all skotertrafik om det medför olägenhet ur natur-

vårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt, t.ex. rennäring. På all statlig 

mark väster om odlingsgränsen i Västerbottens län infaller varje år skoter-

förbud 5 maj, det så kallade Majförbudet (dnr 523-8339-2014). Majförbudet 

innefattar även skoterlederna i Daevnieområdet men inte isen på sjön 

Ransarn. Majförbudet gäller inte för de undantag som framgår av 1§ 

terrängkörningsförordningen (1978:594). För personer folkbokförda väster 

om odlingsgränsen inom Västerbottens län gäller inte Majförbudet färd 

längs allmän skoterled, inklusive färd över sjöar längs skoterledens 

sträckning. 

I samband med renskötsel är det, enligt reservatets föreskrifter, tillåtet att 

använda terrängfordon i enlighet med 1 § 4 punkten terrängkörnings-

förordningen (1978:594). Det vill säga att terrängfordon får användas av 

dem som utför underhåll av renskötselanläggning och för arbete med ren-

skötsel vid bevakning av renar, drivning och samling av renar inför omedel-

bart förestående märkning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas för-

sörjning med livsmedel och andra dagligvaror i direkt samband med ren-

skötseln. 

För anordnande av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med Läns-

styrelsen enligt 12. kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c § för-

ordningen (1998:904) om anmälan för samråd. 

I 94 § rennäringslagen (1971:437) finns bestämmelser som anger att flytt-

vägar för renar inte får stängas av samt att man inte får skrämma, ofreda, 

driva bort eller hindra renar från att beta inom område där renskötsel är 

tillåten. 

Delar av reservatet omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18 

§§ miljöbalken. Generellt strandskydd gäller intill 100 m från strandlinjen. 

Beslut om bygglov, innebär inte att dispens från reglerna om strandskydd 

och reservatsförskrifterna har beviljats. Inom naturreservat är det Läns-
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1. Skötselplanens omfattning 

Skötselplanens avgränsning 

För den tillkommande delen Daevnie ska Marsfjällets skötselplan från 1992-

03-16 gälla med tillägg enligt nedan.  

Det pågår reservatsbildning för flera värdefulla naturområden kring Mars-

fjällets naturreservat. Länsstyrelsen avser att senare uppdatera gällande 

skötselplan från 1992-03-16 för hela Marsfjällets naturreservat. Denna 

omfattar därför endast utökningen Daevnie. 

2. Syfte med säkerställande och skötsel 

Syftet med naturreservatets utökade del Daevnie gäller enligt beslut för 

Marsfjällets naturreservat (dnr 11.121-2431-86, se bilaga 2 i beslutet) med 

tillägg att syftet också är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form 

av våtmarker, sjöar och vattendrag samt värdefulla livsmiljöer och biologisk 

mångfald knuten till områdets naturtyper. Syftet är också att vårda och be-

vara värdefulla livsmiljöer och den biologiska mångfalden knuten till kultur-

landskapet, som också bidrar till områdets upplevelsevärden. 

I Daevnieområdet förekommande Natura 2000-naturtyper och arter samt 

övriga livsmiljöer med sina naturligt förekommande växter och djur ska 

bidra till gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna på bio-

geografisk nivå. 

Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska i huvudsak tillgodoses genom att naturmiljöerna utvecklas fritt 

genom intern dynamik. Naturliga processer så som översvämning, storm-

fällning, skogsbrand, frostvittring, ras och skred samt svampars och in-

sekters nedbrytning av ved med mera ska få fortgå ostört. Det ska finnas 

möjlighet till åtgärder för att bevara hävdgynnade arter samt konkurrens-

känsliga och hotade arter. Främmande arter ska kunna tas bort.  

Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. Områdets 

naturmiljöer samt för förståelsen av landskapets utseende och funktion 

intressanta kulturhistoriska element kan synliggöras. Åtgärder får vid behov 

vidtas för att förebygga påverkan på växt- och djurliv samt slitage, exem-

pelvis markskador. 

3. Prioriterade bevarandevärden 

- Ett stort sammanhängande fjällområde med flera olika utpekade 

naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet
1
, med förekommande 

livsmiljöer och arter.  

- Förekomsten av lodjur, järv, brudkulla, jämtlandsmaskros, månlås-

bräken, nordlåsbräken och skogsrör. 

                                                 
1
 EU:s Art- och habitatdirektiv, Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt 

vilda djur och växter. 
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- Möjligheter till upplevelser och aktiviteter i fjällmiljö året runt, som 

exempelvis vandring, skidåkning samt färd med skoter längs leder. 

4. Beskrivning av naturreservatet 

4.1 Administrativa uppgifter om utökad del 

Namn Marsfjällets naturreservat 

Utökning Daevnie 

Dossienummer 2402052 

NVR-id 2001846 (Marsfjället) 

Natura 2000, områdeskod Daune (SE0810396) och del av Vardo-, Laster 

och Fjällfjällen (SE0810394) 

Kommun Vilhelmina 

Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Cirka 10 km väster om Kittelfjäll 

Ekokartor 23F 6c-d, 7c-f, 8c-f, 9b-e 

Mittkoordinat 506286, 7239230 (SWEREF99 TM) 

Naturgeografisk region 36a, norra högfjällsregionen 

Gräns Se bilaga 1 i beslutet 

Markägarkategori Staten 

Fastigheter Kronöverloppsmarken 1:1 och Nedre Fättjaurs 

strömfall 1:1 

Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbotten 

Totalareal  13 515 hektar 

Landareal 12 535 hektar 

 Areal produktiv skog 150 hektar (ovan fjällnära gräns) 

4.2. Begrepp och deras geografiska avgränsning 

Här beskrivs hur några begrepp används och deras geografiska avgränsning 

i denna skötselplan. 

Natura 2000-

område 

Utökningen Daevnie har en något större areal än 

gällande avgränsning av Natura 2000-området 

Daune (SE0810396). I väster, vid Faepmienvuemie 

och Vojmån, ingår en del av Natura 2000-området 

Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394). 

Samfälligheter Samfälligheter som ligger innanför naturreservatets 

yttre gräns omfattas inte av skötselplanen. De får 

brukas och nyttjas i enlighet med samfällighetens 

syfte. 

Namn på platser Namn på platser anges i enlighet med Lantmäteriets 

kartor. Det innebär bl.a. att i stället för Daune 

används Daevnie. En lista med några av de mest 

använda platsnamnen finns i bilaga 1. 

Andra aktörer Renskötsel med binäringar förekommer sedan lång 

tid och präglar landskapet. Daevnieområdet är ett 
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besöksmål för olika friluftslivsaktiviteter och 

turistisk verksamhet året om. En sammanfattning av 

verksamheter som inte ingår i reservatets skötsel 

samt andra aktörer finns i kapitel 7 - 8. Att de 

omnämns i skötselplanen innebär inte att de är 

undantagna från tillståndsplikt enligt reservatets 

föreskrifter eller andra tillstånd och samråd enligt 

gällande lagstiftning.  

4.3. Natura 2000 

Större delen av utökningen Daevnie ingår i Natura 2000-området Daune 

(SE0810396). I väster, vid Faepmienvuemie och Vojmån, ingår en del av 

Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i 

naturreservatet. 

Karta med de områden som ingår i Natura 2000 markerade. 

Regeringen föreslog 1998 till EU att Daune samt Vardo-, Laster- och 

Fjällfjällen skulle ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, 

Natura 2000. Natura 2000 är en överenskommelse mellan EU-länderna, som 

pekar ut vissa naturtyper och arter som särskilt viktiga att skydda och 

bevara. Områdena är sedan 2003 SCI-områden (Site of Community 

Importance) med utpekade naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet. 

Sedan 2009 är de SAC-områden (Special Area of Conservation). Läns-

styrelsen har 2017 fastställt en ny bevarandeplan för Daune. Bevarande-

planen för Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen är från 

2005. 
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4.3.1. Naturtyper och arter 

Följande Natura 2000-naturtyper och arter
2 

förekommer inom naturreser-

vatet. Naturtypsindelning enligt Naturvårdsverkets basinventering skyddad 

natur. Avgränsningarna av naturtyperna är huvudsakligen gjort med 

fjärranalys, arealerna är därför ungefärliga. 

Naturtyp  Natura 2000-kod Areal (ha) 

Sjö 3100 850 

Myrsjöar  3160 30 

Alpina vattendrag 3220, 3222 80 

Alpina rishedar  4060 2 400 

Alpina videbuskmarker 4080 200 

Alpina silikatgräsmarker 6150 100 

Alpina kalkgräsmarker 6170 100 

Fuktängar 6410 100 

Högörtängar 6430 50 

Höglänta slåtterängar 6520 2 

Öppna mossar och kärr  7140, 7142 1 500 

Källor och källkärr 7160  5 

Rikkärr 7233 320 

Alpina översilningskärr 7240 20 

Silikatrasmarker  8110 20 

Kalkrasmarker 8120 10 

Kalkbranter 8210 10 

Silikatbranter  8220 15 

Taiga 9010 150 

Fjällbjörkskog 9040 7 450 

Skogsbevuxen myr (9740) 91D0 20 

Icke-natura-naturtyp 6910, 6960, 9810 83 

Inom utökningen Daevnie är följande arter utpekade enligt EU:s Art- och 

habitatdirektiv: lodjur (1361), järv (1912), skogsrör (1948) och brudkulla 

(1959). 

Prioriterade naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv är: alpina över-

silningskärr (7240), skogbevuxen myr (91D0) och taiga (9010). 

Inom Daevnieområdet har också bl.a. följande Natura 2000-arter noterats: 

skogsrör (1948), blåhake (A272), dubbelbeckasin (A154), fisktärna (A193), 

fjällpipare (A139), fjälluggla (A216), grönbena (A166), havsörn (A078), 

hökuggla (A456), jaktfalk (A102), järpe (A104), kungsörn (A091), ljung-

pipare (A140), silvertärna (A194), stenfalk (A098), storlom (A002), smal-

näbbad simsnäppa (A170), smålom (A001), sångsvan (A038), tjäder 

(A108), tretåig hackspett (A241) och utter (1355). 

                                                 
2
 Artskyddsförordning (SFS 2007:845), bilaga 1, B-arter. EU:s Art- och habitatdirektiv, 

Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. EU:s fågeldi-

rektiv, Direktiv 2009/147/EC av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. 
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Nordlåsbräken
3
, jämtlandsmaskros

4
 och utter

5
 samt rikkärr

6
 omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). 

4.4 Beskrivning av reservatet 

Karta över naturreservatet Marsfjället i Vilhelmina kommun. Den utökade delen Daevnie 

är markerad med gult och naturreservatet Marsfjällets tidigare avgränsning med grönt. 

Daevnie ligger cirka 10 km väster om Kittelfjäll och cirka 95 km NV om 

Vilhelmina. Området är en utökning mot nordväst av Marsfjällets natur-

reservat. Det gränsar mot flera stora sjöar och vattendrag t.ex. Fättjarn, 

Ransarn och Vojmån. Höjden över havet går från 525 m.ö.h. vid Borkan till 

Daevnientjahkes topp 1 291 m.ö.h. Området består till större delen av fjäll-

björkskog och i nordost ett fjällmassiv med kalfjällstoppar och fjällplatåer 

med ris- och gräshedar. Inom hela området finns ett nätverk av våtmarker. 

Det finns också några områden med grandominerad fjällbarrskog.  

Daevnieområdet nyttjas året runt för olika friluftsaktiviteter och turist-

verksamhet, t.ex. vandring och skidåkning. Området är också ett samiskt 

kulturlandskap där renen och renskötsel under lång tid varit en del av land-

skapet. 

 

                                                 
3
 Naturvårdsverket. 2014. Åtgärdsprogram för låsbräknar i hävdade marker 2014-2018 

Topplåsbräken (Botrychium lanceolatum), Nordlåsbräken (Botrychium boreale), Rutlås-

bräken (Botrychium matricariifolium). ISBN 978-91-620-6650-5. 
4
 Naturvårdsverket. 2015. Åtgärdsprogram för jämtlandsmaskros 2015-2019 (Taraxacum 

crocodes). ISBN 978-91-620-6651-2. 
5
 Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra). Rapport 

5614. 
6
 Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Rapport 5601. 
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4.4.1 Geologi 

Inom utökningen Daevnie ges goda förutsättningar att uppleva och studera 

flera för fjällen karaktäristiska geologiska och geomorfologiska processer 

och formationer. Daevnientjahkes karaktäristiska topp syns från långt håll 

bl.a. ges vackra vyer från vägen mellan Kittelfjäll och norska gränsen. Fjäll-

massivet har den för skandinaviska fjällkedjan typiska reliefen med rundade 

toppar omgivna av flacka fjällplatåer och fjälldalar. Branterna mot öst och 

sydöst samt flacka bergssidor mot väster och nordväst är ett resultat av 

skollstrukturen samt att den dominerande isrörelseriktningen varit från 

nordväst mot sydost. 

Den kaledonska bergskedjeveckningen ägde rum för cirka 520 – 400 

miljoner år sedan. Hela området, förutom Daevnieområdets sydöstra hörn, 

är beläget inom den s.k. Björkvattenskollan, d.v.s. övre skollberggrunden 

(övre allokton) i dess del där Köli överlagrar Seve. Berggrunden består 

därför huvudsakligen av svagt till måttligt metamorfa (omvandlade) sedi-

mentära bergarter i form av metagråvacka och den för Köliskollan domi-

nerande bergarten kalkfyllit. Öster om Ransarviken och öster om Rotikarna 

finns stråk med kvartsit. De högsta delarna av Daevnie och Rotikarna består 

av svårvittrad kvartsitkonglomerat som längre ner och österut mot 

Daevnienvallie övergår i grafitfyllit med stråk av grönskiffer, serpentinit-

konglomerat och kalksten. I områdets sydöstra hörn framträder Seveskollan, 

med glimmerskiffer, kvartsit och amfibolit
7,8

.  

Inom Daevnieområdet finns många intressanta geologiska miljöer. Efter 

bergskedjeveckningen nöttes fjällkedjan ner till ett s.k. peneplan för att 

under tertiärtiden, för 65 – 70 miljoner år sedan, åter höjas upp. Därefter 

startade olika erosionsprocesser. Området har under kvartärtidens ned-

isningar formats av glacial erosion och glacifluviala processer. Vojmån 

rinner mellan Nedre Fättjarn och Borkasjön genom en mäktig genom-

brottsdal. På sluttningarna på Daevnies västsida, mot Ransarn, har smält-

vatten under inlandsisen bildat flera glacifluviala rännor, s.k. slukrännor. 

Söder om Daevnientjahkes topp finns ett par glaciärnischer. 

Jordarterna består huvudsakligen av morän
9
. Vid Fapmienvuemie, mellan 

Vojmån och Ransarn, har ett tydligt mönster av mot isrörelseriktningen 

tvärliggande moränryggar bildats
10

. Mellan dessa av videbuskage och fjäll-

björk bevuxna transversella moränryggar av ribbmoräntyp (s.k. Rogen-

morän) finns en mosaik av små sjöar och sammanhängande våtmarker. Vid 

Selsjön och Borkan har isälvssediment avsatts längs Vojmån.  

Högre upp på bergssidorna har inlandsisen inte avsatt moränmaterial utan 

endast forslat bort de vittringsprodukter som bildats på markytan. Jord- 

                                                 
7
 SGU. 1993. Berggrundskartan 23F Fatmomakke NV. Skala 1:50 000. 

8
 SGU.1993. Berggrundskartan 23F Fatmomakke NO. Skala 1:50 000. 

9
 SGU:s kartvisare Jordarter, skala 1:1 000 000. 

10
 Naturvårdsverket. 1975. Geomorfologiska kartbladen 23E Sipmeke och 23F Fatmomakke 

– Beskrivning och naturvärdesbedömning inkl. karta. SNV PM 539. 
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täcket, i form av postglaciala vittringsjordar, är därför mycket tunt och sak-

nas helt i brantare delar, t.ex. vid Rotikarna.  

Landskapet omformas ständigt av t.ex. erosion och sedimentation i vatten-

drag och sjöar, frostsprängning och vinderosion av berg och jord samt ras på 

de branta sidorna. Närmast toppen på Daevnientjahke finns på den branta 

bergssidan några talus (block och stenfält). Denna omlagring av material 

bidrar till att skapa nya värdefulla livsmiljöer för växter och djur. 

4.4.2. Klimat 

Klimatet påverkar på många sätt förutsättningarna och förekomsten av livs-

miljöer för fjällens växter och djur. Daevnie utmärks av kalla vintrar och 

stora temperaturvariationer över dygnet. Nederbörden är ganska sparsam, 

500 - 700 mm/år
11

. Det ligger snö i området cirka 200 dagar per år
12

. Varia-

tionen i nederbördsmängd och snötäckets tjocklek är stor inom Daevnie-

området till följd av topografin och väder, t.ex. vindstyrka och vindriktning. 

Hårda vindar på mer än 20 m/s förekommer regelbundet. I Gielas uppmättes 

i november 2013 vindar på upp 37 m/s och söder om Daevnie, vid Steken-

jokk, 56 m/s
13

. Årsmedeltemperaturen i Gielas är +0,1°C
14

 och det kan bli 

mycket kallt med flera dagar under -30°. I februari 2010 uppmättes -40,9° 

och 2018 i februari -40,4°. Vindblottor kan vara bara även på vintern och i 

de mer höglänta delarna av Daevnies fjällmassiv finns snölegor som ligger 

kvar långt in på sommaren. Även i skuggiga bäckraviner kan snön ligga 

kvar stora delar av året. Snömärkeslav förekommer allmänt på björkarna 

och kan användas som en översiktlig indikator på hur djupt snötäcket brukar 

vara. 

Framtida klimatförändringar kan både direkt och indirekt komma att på-

verka den biologiska mångfalden och ekosystemen inom naturreservatet. En 

minskning av snölegornas utbredning och varaktighet, leder till mindre av-

rinning under sommaren och därmed torrare hedar. En högre temperatur 

missgynnar arter som är anpassade till ett kallt klimat. Förändringar av såväl 

klimat som renskötsel leder till förändringar i naturtypernas och arternas ut-

bredningsområden, exempelvis att trädgränsen kryper uppåt och buskar, 

främst viden och fjällbjörk, breder ut sig på de idag öppna fjällhedarna samt 

att rödräv etablerar sig högre upp i fjällvärlden. Många av reservatets växter 

och djur är konkurrenssvaga och därför särskilt känsliga för dessa föränd-

ringar i livsmiljön. 

4.4.3. Natur 

Marsfjällets utökning Daevnie har en stor variation av naturtyper och arter, 

från fjälldalar med fjällnära barrskog och fjällbjörkskog, sjöar och vatten-

drag till fjällhedar och fjälltoppar. Kännetecknande är den tydliga påverkan 

från berggrunden på kärlväxtflorans sammansättning, med en rik förekomst 

                                                 
11

 SMHI. Årsmedelnederbörd för mätstationen i Gielas 2006-2015. 
12

 SMHI. Snödjup dygnsmedel för mätstationen i Gielas 2006-2015. 
13

 SMHI. Byvind maxvärde/ timme för mätstationen i Stekenjokk 2006-2015. 
14

 SMHI. Årsmedeltemperatur, max och minvärden för mätstationen i Gielas 2006-2018. 
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av kalkgynnade arter. Daevnieområdet uppvisar inom de övergripande 

naturtyperna en stor mångfald av livsmiljöer i den mindre skalan till följd av 

den stora variationen i topografi, lokalklimat, hydrologiska förhållanden och 

berggrund. Områdets naturtyper och artsammansättning påverkas också av 

variationen i förekomst av olika herbivorer t.ex. gråsiding, fjällämmel och 

fjällbjörkmätare. Inom hela reservatet bidrar, i varierad omfattning, det fria 

renbetet till att hålla landskapet öppet och gynna vissa arter och deras livs-

miljöer. 

 

 

 
 

Daevnietjahke 

från 

Rotikkarna 

med fjällbjörk-

skog, våt-

marker, vide-

buskmarker, 

fjällhed, snö-

lega och kal-

fjäll. Foto: 

Anna Halmén 

 

Naturen återspeglas i flera av områdets platsnamn, exempelvis Fapmien-

vuemie, som är sammansatt av sydsamiskans ord för ”kvanne” och ”vid 

dalgång med skog”
15

. O.P. Petterson kallar 1944 Selsjön för Sälgsjön
16

, 

vilket stämmer väl med de täta buskagen av olika videarter kring Vojmån. 

Skog och buskmarker 

Mer än hälften av arealen i utökningen Daevnie består av fjällbjörkskog 

med inslag av en och sälg. Det finns också några områden med gran-

dominerad fjällbarrskog. I både fjällbjörk- och barrskogarna har de naturliga 

störningsprocesserna fortgått under mycket lång tid och de har typiska 

strukturer som olikåldriga träd, gamla träd samt torrträd och lågor. Vide-

dominerade buskmarker finns spritt inom hela Daevnieområdet. 

Fjällbjörkskog bildar skogsgräns mot kalfjället. Huvuddelen av fjällbjörk-

skogen utgörs av hedbjörksskog med ett bottenskikt av olika mossor och 

lumrar. Typiska arter i fältskiktet är kråkbär, blåbär, ekorrbär, gullris, 

hönsbär, kruståtel och ängskovall. I högre lägen är bottenskiktet mer lav-

dominerat och fältskiktet består främst av ljung, dvärgbjörk och lingon. 

Enbuskar förekommer allmänt. I områden med näringsrikt rörligt mark-

vatten växer ängsbjörkskogar med inslag av rönn, asp, al och olika videarter 

samt högväxta gräs och örter, t.ex. kvanne, brudborste, kransrams, lundelm, 

nordisk stormhatt, rödblära, smörbollar och torta.  

                                                 
15

 Olavi Korhonen. 2010. Samiska ortnamn och färdleder kring Fatmomakke, Faepmie. 
16

 O.P. Pettersson. 1944. Gamla byar i Vilhelmina II Fjälltrakterna och Vojsjötrakterna. 
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Fjällbjörkskog 

vid Faepmien-

voemie med 

rikligt med död 

ved. Foto: 

Lena 

Lundevaller. 

I sydväst, norr och öster finns några mindre områden med urskogsartad 

granskog med stort inslag av fjällbjörk. Granarna utgörs huvudsakligen av 

smala altaigranar. Det finns också gott om grankloner. Botten- och fältfloran 

består av olika mossor, ris samt lågvuxna örter och ormbunkar, t.ex. hus-

mossa, ekbräken, blåbär, kråkbär, ekorrbär och hönsbär. I fuktsvackor finns 

det stråk av låg- och högörter, t.ex. nordbräken, nordisk stormhatt och torta. 

Många av träden är draperade med hänglavar. Här lever flera naturskogs-

arter, som t.ex. lavskrika, tretåig hackspett och knottrig blåslav. Genom 

skogarna rör sig också lodjur och järv. 

Större videdominerade områden finns framförallt nära trädgränsen, t.ex. vid 

Daevnienvallie. Videbuskmarker finns också i fjälldalarna på marker med 

visst snöskydd men inte för långvarigt, t.ex. vid vattendrag, sjöar och våt-

marker, t.ex. vid Faepmienvoemie och längs Vojmån. Hög markfuktighet är 

en förutsättning för utbredning av videbuskmarkerna. Dessa videbusk-

marker kan vara svårframkomliga med högvuxna videarter som t.ex. lapp-

vide, ullvide och ripvide. De saknar ofta undervegetation men t.ex. längs 

vattendrag, där buskagen är glesare av återkommande översvämningar och 

is, växer olika gräs och örter bl.a. fjällskära, Kung Karls spira, kvanne, lapp-

nycklar, rödblära och svarthö. Kring områdets rikkärr återfinns kalkgynnade 

viden som t.ex. glansvide och risvide. 

Fjällbjörkskogarna och videbuskmarkerna är delvis präglade av renbete, 

t.ex. i närheten av renvallar och samlingshagar. Det finns också spår från 

lövtäkt i fjällbjörkskogen. I äldre tider har också annat boskapsbete före-

kommit, t.ex. vid Gielas och Brattås. Bete (av toppskotten) samt slåtter på 

våtmarkerna höll i äldre tider tillbaka utbredningen av videbuskmarkerna. 

Lokalt förekommer vedtäkt för husbehov. 

Våtmarker 

Myrarna inom utökningen Daevnie är i stort sett hydrologiskt intakta och 

det finns många olika myrtyper representerade, t.ex. små fattiga kärr, rikkärr 

med en artrik kalkgynnad flora, stora öppna strängflarkkärr och i de lägre 
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delarna glest trädbevuxna myrar. De flesta av våtmarkerna är små och ligger 

spridda i övriga naturtyper. Våtmarkerna, exempelvis vid Våakoevielie och 

Daevniemassivets västsluttning, uppvisar strukturer som uppkommer vid 

långvarig tjäle och/eller vind, t.ex. bar mineraljord genom vindblottor, upp-

frysning och/eller hydrologiska processer. 

Kännetecknande för området är dess rika förekomst av rikkärr med arter 

som fjälltåg, lapptåg, snip, trådfräken, olika orkidéer, t.ex. lappnycklar, samt 

mer ovanliga starrarter, t.ex  borststarr och lappstarr. Vatten från smältande 

snölegor och vatten som rinner längs fjällsidorna skapar översilningskärr 

såväl i de högre delarna som i fjällbjörkskogen på sluttningarna. I de högst 

belägna översilningsskärren består vegetationen av lågväxta mossor, tåg- 

och starrväxter, t.ex. bruntåg och klippstarr, längre ner tillkommer små 

örter, som t.ex. fjälltrav och gullbräcka. I fjällbjörkskogens översilningskärr 

har flera olika orkidéer noterats t.ex. lappnycklar och fjällyxne. 

Vid Faepmienvuemie bildar myrarna och de små tjärnarna en mosaik mellan 

moränryggarna med vide och fjällbjörk. Genomströmningen av näringsrikt 

vatten medför att Faepmienvuemies mesotrofa-oligotrofa myrar, med typ-

iska arter som t.ex. blodrot, flaskstarr, kärrspira, hundstarr, knagglestarr och 

trådstarr, ändå hyser flera kalkgynnade arter bl.a. fjällklubbstarr. Området 

utgör en god biotop för rastande och häckande vadare och andfåglar, t.ex. 

smalnäbbad simsnäppa, smålom och svarthakedopping.  

Många av områdets våtmarker var tidigare viktiga fodermarker. Numera slås 

inga myrar. Våtmarkerna är också viktiga renbetesmarker, särskilt på våren. 

Hävdade marker 

 

 

 

 

Slåtterängen vid 

Brattås med 

gamla 

ladugården, 

ursprungliga 

boningshuset 

och stolpbod. I 

bakgrunden 

syns Ransarn 

och södra 

dammen. Foto: 

Lena 

Lundevaller 

2017-07-19. 

 

Hela Daevnieområdet är ett kulturlandskap där renbete och traditionellt 

samiskt nyttjande har pågått under mycket lång tid. Inom området finns 

marker som tidigare hävdats med slåtter och bete, t.ex. myrmarker, bäck-
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raningar och renvallar. Hävdgynnade arter, som t.ex.  månlåsbräken, nord-

låsbräken och violettkantad guldvinge, förekommer på flera ställen. 

Vid den tidigare fjällägenheten Brattås finns en välbevarad nybyggarmiljö 

och öppna marker som hävdats med slåtter under lång tid. På slåtterängen 

växer hävdgynnade växter, som t.ex. ormrot, månlåsbräken, nordlåsbräken 

och ängsskallra, tillsammans med fjällväxter, som t.ex. fjällgentiana, fjäll-

viol, svarthö och fjälltimotej. Kring Vojmån vid fjällägenheten Gielas har 

markerna delvis slåttats och senare använts till kalvbete. 

Hävdgynnad flora och fauna kan finnas på bl.a. öppna marker vid fiske- och 

renvaktarstugor, renvallar, rengärdor och nybyggen. På gamla renvallar, där 

marken luckrats upp av renarnas klövar och gödslats av spillningen, växer 

bl.a. fjällängssyra som är värdväxt för violettkantad guldvinge. Fuktängarna, 

som främst återfinns längs vattendragen, har under lång tid hållits öppna av 

is och bete. Vid högvatten översilas ängarna vilket ger en artrik och kalk-

gynnad flora, t.ex. vid Vökarbäcken, med arter som hårstarr, ängsmyskgräs 

och olika orkidéer. 

Fjällhedar och kalfjäll 

På Daevnieområdets fjällhedar och kalfjäll är vegetationsperioden kort och 

de olika livsmiljöerna särskilt tydligt påverkade av lokalklimatet, t.ex. vind 

och mängden snö vintertid. Jordlagret är mycket tunt och består av vittrings-

jordar som blandats upp med humus. Det medför att vatten- och närings-

tillgången också är viktiga faktorer som påverkar arternas utbredning. På 

fjällhedarna finns också mer eller mindre kala marker i form av vindblottor. 

Rishedar är den vanligaste naturtypen ovanför trädgränsen, t.ex. vid 

Daevnienvaellie. De torra näringsfattiga rishedarna har en härdig dvärg-

vuxen och krypande busk- och risvegetation av främst dvärgbjörk, dvärg-

vide, kråkbär, odon t.ex. vid Rotikkarna. Delar av fjällhedarna är gräs-

bevuxna eller har lav- och mossvegetation. Smältande vatten från snölegor 

ger lokalt upphov till en mer artrik vegetation. På mer näringsrik mark växer 

t.ex. borststarr, bruntåg, dvärgyxne, fjällsippa, fjällglim, fjällgröna, fjäll-

yxne, nätvide, polarvide, purpurbräcka och rosenbinka. På fjällhedarna syns 

och hörs typiska fåglar som fjällripa, korp, lappsparv, ljungpipare, stenfalk 

och snösparv. Fjälluggla och järv förekommer tidvis. Sommartid söker sig 

renarna till de öppna fjällhedarna för att undkomma insekter och för att beta.  

På de mest exponerade delarna av Daevnientjahke och Rotikarnas toppar 

växer endast skorplavar och små mossor. I skyddade lägen, som sprickor 

och skrevor samt mellan stenarna i rasbranterna växer lågvuxna kärlväxter 

som t.ex. grönbräken, gulldraba och klippveronika. Kring Daevnientjahke 

finns flera snölegor med bl.a. mossljung och snöbräcka. 

Sjöar och vattendrag 

Daevnie ligger inom Ångermanälvens avrinningsområde. I norr rinner 

Vojmån med sjöarna Fättjarn, och Nedre Fättjarn. Vojmån har uppströms 

Gielas ett meandrande lopp med små sel, forsar och sjöarna Selsjön och 

Fiansjön. I väster gränsar området mot sjön Ransarn. Bäckar med små forsar 
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rinner från fjälltopparna mot Ransarn och Vojmån t.ex. Onabäcken, Vökar-

bäcken och Bäverbäcken. Spritt i hela Daevnieområdet finns många små 

sjöar, t.ex. Grundsjöarna och Durrienjaavretje på fjällplatån. Huvuddelen av 

sjöarna är små och ligger spridda i våtmarkerna, t.ex. på fjällmassivets 

västsluttning och vid Faepmienvuemie.  

Sjöarna och vattendragen omges av videbuskmarker, med bl.a. grönvide, 

samt fuktängar, där naturliga vattenståndsvariationer skapar värdefulla livs-

miljöer för växter och djur, t.ex. växer vid Vojmån jämtlandsmaskros. Utter 

förekommer regelbundet och vid de små forsarna strömstare och forsärla. I 

Vojmån finns harr, röding och öring. I Ransarn simmar lake, röding och 

öring. 

Arter 

Området har en för fjällen och andra alpina miljöer typisk flora och fauna, 

se beskrivningarna av naturtyperna ovan och bilaga 2. En förhållandevis stor 

andel av arterna i fjällen förekommer inte i någon annan landskapstyp, sam-

tidigt som få fjällarter är rödlistade
17

. Specialiseringen med avseende på 

livsmiljö och levnadssätt är också ofta stor, t.ex. den hävdgynnade fjärilen 

violettkantad guldvinge (NT) lever på högörtängar med värdväxten fjäll-

ängssyra och den vackra fjällbastardsvärmaren påträffas på fjällhedens 

viden. Den naturliga dynamiken i landskapet med vindblottor, snölegor, ras 

m.m. är viktig för att skapa livsmiljöer för konkurrenskänsliga arter, t.ex. 

dvärgnarv som trivs på fuktig bar jord. Eftersom flera av Daevnieområdets 

arter är känsliga för konkurrens kan främmande arter som etablerar sig i 

området utgöra ett hot mot områdets biologiska mångfald. 

I och med att Daevnie tillsammans med Marsfjällsområdet bildar ett större 

sammanhängande orört fjällområde finns flera av fjällens typiska däggdjur 

och fåglar representerade t.ex. fjällämmel, korp, och ripa. Björn (NT), järv 

(VU) och lodjur (VU) förekommer liksom tidvis fjälluggla (CR), fjällvråk 

(NT), jaktfalk (VU) och kungsörn (NT). 

Kring Daevnie finns stora områden med fjällbjörkskog med arter som blå-

hake, lappmes (VU) och lappsparv (VU). I den fjällnära granskogen åter-

finns bl.a. knottrig blåslav (NT), lavskrika, mindre korsnäbb och tretåig 

hackspett (NT). 

Fapmienvuemieområdets våtmarker och småsjöar med mellanliggande vide-

buskage och fjällbjörkskog och Vojmån med sjöar och forsar erbjuder fina 

häckningsbiotoper för änder och vadare, t.ex. mosnäppa och svärta (NT). 

Där förekommer också regelbundet gulärla, smålom (NT), svarthake-

dopping, strömstare och utter (NT).  

Berggrundens stråk med basiska mineral och sluttningarnas rörliga mark-

vatten gör att det inom i stort sett hela Daevnieområdet finns kalkgynnade 

                                                 
17

 Hotkategori i Sverige enligt ”Rödlistade arter i Sverige 2015”, Artdatabanken. 

CR=Critically endangered/Aktut hotad, EN=Endangered/Starkt hotad, 

VU=Vulnerable/Sårbar, NT=Near threatened/Nära hotad. 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

Bilaga 3 till Beslut om utökning 

av naturreservatet Marsfjället, 

utökad del Daevnie, i Vilhelmina 

kommun. 

Skötselplan 

  

14 
Datum Ärendebeteckning 
2018-11-13 511-2849-2017 

 

 

med arter som exempelvis finbräken, fjällgentiana, fjällsippa, hårstarr, ris-

vide, tagelsäv. Månlåsbräken (NT) och ÅGP-arten nordlåsbräken (NT) har 

förutom på slåtterängen vid Brattås också påträffats på örtrika fjällängar, in-

till snölegor och på kortbetade gamla renvallar samt längs bäckar och isren-

sade älvstränder. Inom utökningen Daevnie växer på flera platser olika 

orkidéer t.ex. lappnycklar och fjällyxne samt den för länet endemiska 

orkidén brudkulla (NT). Samtidigt har ett antal kalkskyende arter noterats, 

t.ex. lapptåtel på fuktiga marker på fjällhedarna och längs bäckarna samt 

gölstarr och rundstarr på några av våtmarkerna vid Faepmienvuomie. I södra 

delen av Ransarn växer skogsrör och efter Vojmån förekommer ÅGP-

arterna utter och jämtlandsmaskros (VU).  

4.4.4. Kulturhistoria 

Landskapet bär många spår och lämningar efter människor som levt i och 

färdats genom området i årtusenden. Senare års fornminnesinventeringar 

och forskning visar på det samiska kulturlandskapet med hög täthet av forn-

lämningar
18

 som härdar, kåtaplatser, renvallar, renhagar och offerplatser 

bl.a. vid Grundsjöarna och Durrienjaavretje. Inom området finns också 

platser med byggnadsgrunder från gårdar som tagits upp och senare över-

givits under 1900-talet, t.ex. finns rester av husgrunder och renvall kring 

Axel Thomassons hemman vid Fättjarn. 

 

 

 

 

 

 

 

Axel 

Thomassons 

nybygge på 

avvittrings-

kartan från 

1921. 

 

Vid flera av de visten som används idag finns förhistoriska och historiska 

lämningar. Svartsjöbäcksområdet (AC48) som är av riksintressen för kultur-

miljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken sträcker sig från Söökesaesie och 

söderut till Fatmomakke. Svartsjöbäcksområdet
19,20

 är en samisk kulturmiljö 

                                                 
18

 Riksantikvarieämbetet. 2000. 1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sor-

sele, Storumans och Vilhelmina kommuner. 
19

 Västerbottens museum. 2006. Kulturhistorisk utredning, utvärdering av indikatorn Skyd-

dade fjällmiljöer Marsfjällets naturreservat. Kulturhistorisk rapport. 
20

 Västerbottens museum. 2010. Fatmomakke samt riksintresset Svartsjöbäcksdalen, 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

Bilaga 3 till Beslut om utökning 

av naturreservatet Marsfjället, 

utökad del Daevnie, i Vilhelmina 

kommun. 

Skötselplan 

  

15 
Datum Ärendebeteckning 
2018-11-13 511-2849-2017 

 

 

med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet i obrutet fjäll-

område. Inom området finns många typer av samiska kulturminnen från 

olika tider såsom förhistoriska stalotomter, äldre renvallar och visteplatser, 

permanenta visten med kåtor och bodar, visten med begynnande odling och 

samiska nybyggen. Intressant är bl.a. den stora variationen av bodar. Dess-

utom finns gravar samt platser knutna till det immateriella kulturarvet (tradi-

tioner, kunskap, berättelser, gamla namn på platser etc.) med eller utan 

synliga anläggningar. 

Vid Brattås finns en före detta fjällägenhet som ursprungligen togs upp som 

en liten gård med ko- och gethåll 1892. Platsen ligger vackert med utsikt 

över Ransarn och fjällmassiven mot Norge. Byggnaderna speglar den lokala 

byggnadstraditionen med bl.a. bostadshus, kåta och stolpbod. Vid gården 

finns en slåtteräng som hävdats under lång tid med värdefull flora och 

fauna, bl.a. är det gott om låsbräknar. Vid Gielas, strax norr om reservatet, 

finns en ännu aktiv fjällägenhet som togs upp på 1920-talet. Även här finns 

ängs- och betesmarker
21

. Delarna inom naturreservatet har inte brukats i 

senare tid, men kalvbete har tidigare förekommit längs Vojmån. 

Benämningen fjällägenhet skapades via lagstiftning 1915, för att reglera de 

permanenta bosättningarna i fjällområdena, som i många fall beboddes av 

tidigare renskötande samer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåsfotsbod vid Brattås. 

Foto: Lena 

Lundevaller. 

 

Betesgynnad flora visar också var äldre renvallar och rengärden har legat. 

Förutom renbete har området använts för bl.a. fiske, jakt, ved och material 

till byggnader, möbler och redskap. I äldre tider var våtmarkerna och bäck-

arnas översilningsmarker viktiga fodermarker för både renskötande samer 

och nybyggare. Fjällbjörkskogen och videmarkerna erbjöd såväl betesmark 

som lövtagning till vinterfoder åt får och getter samt material till redskap, 

                                                                                                                            
kunskapsunderlag med arkeologisk fördjupning. Vilhelmina sn & kn. Västerbottens län. 

Kulturhistorisk rapport. 
21

 Länsstyrelsen Västerbottens län. 2001. Ängs- och hagmarker i Västerbottens län. Med-

delande 1:2001. 
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hägn och byggnader. Flera av områdets växter har haft stor betydelse i det 

traditionella kosthållet. 

4.4.5. Friluftsliv 

Det är relativt lätt att ta sig till området med flera vägar som ansluter till 

reservatsgränsen. Väster om Kittelfjäll ges vackra vyer mot Daevnies siluett 

från turistvägen Sagavägen, som går från Örnsköldsvik och Höga kusten till 

Helgelandskusten i Norge. Daevnie har få fasta anläggningar för friluftslivet 

men nyttjas alla årstider för t.ex. vandring, skidåkning, skoterkörning på 

leder, småviltjakt och bärplockning. Från den lättvandrade leden längs 

Ransarn ges vackra vyer mot Ransarn, Östra Fjällfjället och Lasterfjället. 

Fjällmassivet bjuder på många storslagna scenerier t.ex. efter en relativt lätt 

vandring till platån Daevnienvaellie (860 m.ö.h.) eller från den branta 

toppen Daevnientjahke (1 291 m.ö.h.). 

 

 

 

 

 

 
 

Daevnien-

tjahke i 

vinterskrud. 

Foto: 

Andreas 

Garpebring. 

 

Inom området finns tre statliga fjälleder för friluftslivets behov. Skoter-

lederna ansluter till kommunens allmänna skoterledssystem utanför natur-

reservatet. Daevnieområdet ligger inom område med terrängkörningsförbud 

enligt 1 § terrängkörningslagen. Från 5 maj inträder det s.k. Majförbudet för 

skoterkörning inom hela området, inklusive skoterlederna.  

Utvidgningen Daevnies storlek, tillsammans med Marsfjället, innebär att det 

också finns områden utan besöksanordningar som bjuder på 

vildmarkspräglade naturupplevelser utan ljud- och ljusstörningar, t.ex. 

rofyllda vandringar och stjärnskådning. Vid färd inom delar av området 

söder om Daevnientjahke är ingen mänsklig påverkan synlig, som vägar, 

byggnader, master och liknande. 

I närområdet finns flera privata stugor och stugbyar samt byarna Kittelfjäll, 

Klimpfjäll och Saxnäs med service. Där finns också företag som hyr ut ut-

rustning för sommar- och vinteraktiviteter och erbjuder olika former av 

arrangemang och turer t.ex. båttransporter över sjöarna Ransarn och Fättjarn 

samt heliski och splitboard från Daevnies fjälltopp.  Den meandrande Vojm-
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ån erbjuder en omväxlande sjö-, å- och forspaddling västerut från Gielas till 

sjön Gottern och vid högvatten ända till Åtnikstugan. Ransarn och Vojmån 

med Fättjarn, ger möjlighet till fina fiskeupplevelser året om. Övre Vojmån 

är känd för sitt flugfiske efter harr och Ransarn sitt vinterfiske efter röding. 

Övriga sjöar och vattendrag inom Daevnieområdet är inte upplåtna för all-

mänhetens fiske. Upplåtelse av småviltjakt sker till allmänheten. 

Se också kapitel 6 - 8. 

4.4.6. Renskötsel 

Daevnieområdet är ett samiskt kulturlandskap där renen och renskötseln 

under lång tid varit en del av landskapet. Området ligger inom Vilhelmina 

norra samebys åretruntmarker. Det har stort värde som kalvningsland och 

betesområde från vår till höst. De hänglavsrika barrskogarna är viktiga 

under tidig vår då skare, tjockt snötäcke och is gör det svårt för renarna att 

gräva efter föda. Under våren och försommaren vistas renarna på områdets 

snöfria sydsluttningar, myrar, bäckdråg och i fjällbjörksskogen där grönskan 

kommer tidigt. Under sommaren sprider renarna ut sig över fjällhedarna på 

Daevnies sluttningar för att undkomma insekter och värmen. Sommartid 

föredrar renarna gräs, örter och blad på buskar och lövträd, framför vinterns 

lavdiet. Under hösten söker sig renarna åter ner i fjälldalarna för att få skydd 

från snö och kalla vindar under pälsbytet och till myrarna för att beta 

exempelvis dyfräken och sia (samlingsnamn för kruståtel och fårsvingel).  

Renskötselns inverkan på den biologiska mångfalden i Daevnieområdet 

varierar stort beroende på lokala förhållanden i bl.a. renbetets intensitet, 

klimat, naturtyp samt olika arters behov av dynamik i landskapet och käns-

lighet för bete. Alltför intensivt renbete samt terrängkörning i känsliga mil-

jöer kan medföra slitage t.ex. betes- och markskador. Områdets långa tradi-

tion av renbete och traditionellt samiskt nyttjande medför att det också finns 

miljöer, t.ex. öppen mark kring samevisten och gamla renvallar, som kan 

hysa hävdgynnade arter. Till följd av de förändrade ekonomiska och prak-

tiska förutsättningar för rennäringen under de senaste decennierna minskar 

generellt arealerna som påverkas av renbete i fjällen. 

Inom området finns på grund av terrängförhållandena några svåra passager 

vid Gielas, Daevnientjakke och Bäverbäcken. Renstängsel och renhagar 

finns t.ex. vid Ransarviken. Särskilt känsliga perioder för störningar från 

andra verksamheter och aktiviteter, t.ex. skoterkörning och småviltjakt, är 

under vårflytten, kalvningstiden från början av maj - juni samt vid samling 

för kalvmärkning under högsommaren och höstslakt i september. 

Området är också viktigt för samernas husbehovsfiske och jakt, se också 

kapitel 7. 

5. Skötselområden för naturvärden  

Den utökade delen Daevnie är indelad i 6 skötselområden med utgångs-

punkt från de övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska 

genomföras inom respektive skötselområde. Skötselområdena är i bilaga 3 
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översiktligt avgränsade utifrån fastighetskartans indelning i markslag med 

några mindre justeringar. Den stora variationen i topografin, lokalklimat, 

hydrologiska förhållanden och berggrund gör att Daevnieområdet har en 

mycket stor variation i naturtyper i en större skala än vad som redovisas på 

skötselkartan. Det medför att angivna arealer för skötselområdena ej ska ses 

som exakta siffror. 

För varje skötselområde redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Sköt-

selområdets bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är upp-

nådda. De stora rovdjuren rör sig över stora områden och förvaltningen av 

björn, järv, lodjur och kungsörn kan därför inte enbart ses inom förvalt-

ningen av utökningen Daevnie. De förvaltats enligt nationella riktlinjer22,23,24  

med helhetssyn och aktiv rovdjursförvaltning i nära samverkan mellan berörda 

parter, exempelvis rennäringen25,26,27,28. 
 

Klimatförändringar, som t.ex. förändrad nederbörd, temperatur och snötäcke, 

kan komma att påverka flera av de livsmiljöer som finns i samtliga skötsel-

områden. Exempelvis kan dynamiken hos smågnagare och fjällbjörkmätare 

förändras. En förändrad konkurrenssituation, där vissa arter gynnas på bekost-

nad av andra, kan medföra en ändrad artsammansättning och utbredning av 

naturtyper, t.ex. att barrträdsgränsen kryper uppåt och igenväxning av viden på 

tidigare öppna fjällhedar. Även verksamheter och åtgärder som vidtas utanför 

naturreservatet kan påverka naturtyperna och arterna, exempelvis genom att 

orsaka förändrad hydrologi, vandringshinder, utsläpp av förorenande eller 

gödande ämnen, ljus- och ljudstörningar. 

Renskötsel är en integrerad del av Daevnieområdet. Renskötseln och den 

samiska traditionella kunskapen har betydelse för såväl upprätthållande som 

hållbart nyttjande av delar av fjällandskapets biologiska mångfald. Renbete 

kan beroende på intensitet och lokala förhållanden både gynna och miss-

gynna enskilda arter och deras livsmiljöer. Skötselplanen har inga skötsel-

mål eller åtgärder som anger hur renskötseln bör bedrivas för att bevara om-

rådets naturtyper. Tillgången till för renskötsel lämplig betesmark under 

olika delar av renens årscykel bevaras inom naturreservatet. Daevnie är ett 

kärnområde för Vilhelmina norra sameby som är av riksintresse för ren-

näringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. 

För mer utförlig beskrivning av utökningen Daevnies natur-, kulturmiljö- 

och friluftsvärden se också kapitel 4 och 6 samt för övriga verksamheters 

skötselansvar och skadeförebyggande åtgärder kapitel 7 - 8. 

                                                 
22

 Proposition 2000/01:57. Sammanhållen rovdjurspolitik. 
23

 Proposition 2008/09:210. En ny rovdjursförvaltning. 
24

 Proposition 2012/13:191. En hållbar rovdjurspolitik. 
25

 Naturvårdsverket. 2013. Nationell förvaltningsplan för kungsörn 2013 - 2017. Rapport. 
26

 Naturvårdsverket. 2014. Nationell förvaltningsplan för björn. Förvaltningsperioden 2014 

- 2019. Rapport. 
27

 Naturvårdsverket. 2014. Nationell förvaltningsplan för järv. Förvaltningsperioden 2014 - 

2019. Rapport. 
28

 Naurvårdsverket. 2014. Nationell förvaltningsplan för lodjur. Förvaltningsperioden 2014 

- 2019. Rapport. 
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5.1. Åtgärder mot främmande arter samt slitage i samtliga skötselom-

råden 

För samtliga skötselområden gäller att invasiva främmande arter som eta-

blerar sig kan utgöra ett hot mot reservatets biologiska mångfald. Inom 

Daevnieområdet finns många arter som är känsliga för konkurrens. Främ-

mande arter eller fiskstammar kan t.ex. påverka artsammansättningen eller 

variationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden eller smitt-

spridning. Det kan även påverka den genetiska sammansättningen hos 

inhemska arter. 

I känsliga naturmiljöer kan olika former av slitage, t.ex. tramp och hårt bete, 

skapa erosion samt påverka arters naturliga förekomst och spridnings-

mönster. Andra former av störningar, t.ex. antroprogent buller, ljusstör-

ningar, föroreningar samt närvaro, kan också påverka naturtyper och arters 

förekomst. Fjällens klimatförhållanden medför att naturmiljöer och arter kan 

vara mer känsliga för slitage och andra störningar jämfört med på andra 

platser. Faktorer som kan påverka risken för skador och störningar är bl.a. 

typ av verksamhet samt tidpunkt, exempelvis årstid eller tid på dygnet. Av 

betydelse är också intensiteten, t.ex. tidsperiod mellan återkommande stör-

ningar samt antal personer, djur eller fordon.  

Bevarandemål 

Främmande arter som utgör ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden 

ska inte förekomma. Skador i form av slitage och andra störningar på käns-

liga naturmiljöer ska i möjligaste mån undvikas. 

Skötselåtgärd 

Om främmande arter upptäcks i samband med tillsynsbesök eller andra 

arbeten i naturreservatet ska de rapporteras och åtgärdas. Om åtgärder för att 

ta bort främmande arter inte går att genomföra, t.ex. utifrån åtgärdens påver-

kan på reservatets värden eller artens spridningsmönster, ska detta noteras 

och följas upp. 

Åtgärder får vidtas för att förebygga skador samt åtgärda uppkomna skador 

på känsliga naturmiljöer och arter. Vilken åtgärd som är lämpligast beror 

bl.a. på skadans utbredning, orsak och naturtyp. Åtgärder som kan vara 

aktuella är bl.a. anordningar för kanalisering (i tid och/eller rum) samt före-

byggande information och samverkan med verksamhetsutövare i området. 

Innan åtgärd bör skadans omfattning och om möjligt orsak kartläggas och 

ligga till grund för en plan för åtgärd. Genomförd åtgärd ska följas upp. 

5.2. Skötselområde 1, Barrnaturskog med fri utveckling (160 ha) 

Skötselområdet består huvudsakligen av urskogsartad granskog med rikt 

lövinslag, gott om gamla träd och död ved. Större delen av skogarna har 

aldrig brukats men det finns mindre områden som är påverkade av plock-

huggning.  
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I skogarna förekommer flera hotade arter, t.ex. knottrig blåslav, storgröe och 

tretåig hackspett, som är känsliga för skogsbruk och hydrologisk påverkan, 

exempelvis dränering genom dikning och körskador. Livsmiljöerna kan ock-

så påverkas negativt av frånvaro av naturlig dynamik och fragmentering till 

följd av t.ex. skogsbruk och skogsbilvägar. 

Taiga är en prioriterad naturtyp i EU:s art- och habitatdirektiv. 

Bevarandemål 

Skötselområdet ska innehålla rikligt med naturskogsstrukturer som döda och 

döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen ska 

präglas av intern dynamik med naturliga processer såsom trädens åldrande 

och döende, brand, snö- och stormfällningar, insekters och svampars ned-

brytning av ved samt nyetablering av träd. Som en del i skogens naturliga 

utveckling kan dessa processer medföra att området periodvis kan komma 

att få en förändrad karaktär. Området ska också präglas av naturlig hydro-

logi och naturliga grundvattennivåer som skapar markfuktighet och rörligt 

markvatten. Typiska arter knutna till fjällnära barrskogar i sen succession 

ska förekomma. 

Skötselåtgärder 

Fri utveckling där de naturliga processerna tillåts fortgå ostört. 

5.3. Skötselområde 2, Fjällbjörkskog och videbuskmarker med fri ut-

veckling (7 502 ha) 

Skötselområdet består av reservatets fjällbjörkskogar och videbuskmarker 

nedanför den subalpina zonen. Fjällbjörkskog är den vanligaste naturtypen i 

utökningen Daevnie och utgör cirka 55 % av områdets areal. Huvuddelen av 

fjällbjörkskogen utgörs av mossrika hedbjörkskogar med blåbär och kråk-

bär, men spritt i hela skötselområdet förekommer också ängsbjörkskog med 

högörter. Det finns också några mindre områden med lavrik hedbjörkskog. 

Inom skötselområdet för fjällbjörkskog som markerats på kartan finns också 

många ofta smala och långsträckta videbuskmarker, våtmarker, fuktängar 

och högörtängar.  

Skötselområdet har en naturlig dynamik med laviner, stora vind-, snö- och 

temperaturväxlingar, översvämning, bete samt utbrott av insekter, främst 

fjällbjörkmätare. Naturliga populationscykler, t.ex. av smågnagare, ripor och 

insekter, är en förutsättning för många rovdjur och fåglar. Naturtypernas 

utbredning kan påverkas av förändrad hydrologi samt i områden med tunt 

jordtäcke markslitage, t.ex. från dikning samt allt för intensivt tramp och 

körning med terrängfordon. Vegetationen inom skötselområdet är delvis 

präglad av renbete. I äldre tider har också annat boskapsbete förekommit, 

t.ex. vid Brattås och Gielas.  

Bevarandemål 

Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer, 

funktioner och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Naturliga 
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processer som trädens åldrande och döende, brand, snö- och stormfällningar, 

insekter och svampars nedbrytning, översvämningar, ras och skred ska 

tillåtas fortgå ostört. Det kan innebära att området periodvis kan komma att 

få en förändrad karaktär. Området ska också präglas av naturlig hydrologi 

och naturliga grundvattennivåer som skapar markfuktighet och rörligt mark-

vatten. Typiska arter knutna till fjällens fjällbjörkskogar och 

videbuskmarker ska ha stabila eller ökande populationer inom området. 

Områden med mer intensivt bete kan finnas inom skötselområdet. 

Skötselåtgärder 

Den övergripande förvaltningsinriktningen är fri utveckling där de naturliga 

processerna tillåts fortgå ostört. Boskapsbete betraktas inte som en negativ 

påverkansfaktor på skötselområdets naturtyper. Mindre uttag av ved för hus-

behov till på platsen befintliga kojor får förekomma. 

5.4. Skötselområde 3, Våtmarker med fri utveckling med möjlighet att 

ta bort buskar och enstaka träd samt slåtter för att gynna skyddsvärda 

arter (2 040 ha) 

Skötselområdet omfattar alla våtmarker inom naturreservatet. Inom skötsel-

området förekommer flera olika typer av våtmarker från fattigkärr till rik-

kärr och av varierande storlek. De flesta av områdets våtmarker är små och 

ligger spridda i övriga naturtyper. Ständigt ytligt strömmande mineralrikt 

grundvatten medför att reservatet har flera rikkärr och sluttande kalkkärr 

med tydligt kalkgynnad flora och fauna. På många ställen kommer mark-

vattnet upp till ytan och det finns små källor, myrsjöar och gölar. Flera av 

områdets våtmarker har tidigare slåttats. Idag är myrarna viktiga för ren-

skötseln som samlings- och betesmarker för renarna. 

Den karaktäristiska vegetationen och strukturerna är en förutsättning för 

många av arterna som har sina livsmiljöer på våtmarkerna. Det innebär att 

myrarna och kärren kan skadas av förändringar i hydrologin, t.ex. dikning 

och dämning samt förändrad hydrokemi, t.ex. till följd av spridning av kalk 

och gödningsämnen. Floran och faunan kan också påverkas av upphörd 

hävd och minskat bete. Våtmarkerna är också känsliga för påverkan på 

markstrukturen, t.ex. körning med terrängfordon på barmark. På några av 

våtmarkerna finns körspår. Skador kan också uppstå av upprepat tramp, t.ex. 

längs leder. 

Alpina översilningskärr och skogbevuxen myr är prioriterade naturtyper i 

EU:s art- och habitatdirektiv. Rikkärr omfattas av ÅGP. 

Bevarandemål 

Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer, 

funktioner och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkerna ska 

ha en naturlig hydrologi samt i förekommande fall översilning och vid 

vattendrag och sjöar naturligt återkommande översvämningar. Typiska arter 

knutna till våtmarkerna ska ha stabila eller ökande populationer inom 

området. Särskilt värdefulla våtmarker som hyser hotade arter, t.ex. skydds-
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värda orkidéer, bör hållas öppna. Endast mindre delar av områdets våt-

marker får vara påverkade av slitage, från exempelvis tramp och terräng-

körning. 

Skötselåtgärder 

Skötselområdets huvudsakliga inriktning är fri utveckling. För att säkerställa 

våtmarkernas livsmiljöer för skyddsvärda arter, t.ex. värdefulla orkidéer, 

finns möjlighet att genomföra åtgärder för att säkerställa arternas förekomst. 

Aktuella åtgärder kan vara att varsamt motverka igenväxning och för-

buskning, t.ex. borttagande av träd och viden. Det ska också, om det är 

motiverat ur ett landskapsperspektiv för att bevara skyddsvärda arter, vara 

möjligt att genomföra återkommande slåtter. Vid behov får åtgärder genom-

föras för att motverka skador, från t.ex. tramp och terrängkörning, som 

exempelvis spänger och markförstärkning.  

5.5. Skötselområde 4, Fjällhedar med gräs- och risvegetation samt kal-

fjäll med fri utveckling (2 850 ha) 

Skötselområdet består av Daevnies gräs- och rishedar ovanför trädgränsen 

samt kalfjäll med lav- och mossvegetation. På fjällhedarna och kalfjälls-

områdena är jordtäcket mycket tunt, klimatet tufft och vegetationsperioden 

kort. Arternas behov av vatten samt förmåga att anpassa sig till lokal-

klimatet återspeglas i utbredningen av skötselområdets naturtyper. Spritt 

inom skötselområdet finns mer eller mindre bar mineraljord i form av vind-

blottor, branta klippväggar, rasbranter och blocksänkor. Snölegor ligger 

kvar långt in på sommaren och ger lokalt genom översilning upphov till en 

mer artrik flora.  

En opåverkad hydrologi spelar stor roll för att upprätthålla vegetationen. Det 

är också viktigt att naturliga processer som ras, skred, laviner m.m. tillåts 

fortgå ostört och bilda nya habitat för växter och djur. Fjällhedarna och 

kalfjällsområdena är känsliga för olika former av slitage. Tramp från be-

sökare, bergsklättring, terrängkörning på barmark liksom alltför intensivt 

renbete kan i känsliga miljöer leda till markskador och störningar på fågel- 

och djurlivet. Dessa skador kan kvarstå under lång tid eftersom vegetationen 

har låg produktivitet och låg resiliens (återhämtningsförmåga). Samtidigt 

kan måttlig störning, t.ex. från tramp, under vissa förhållanden vara gynn-

samt för vissa konkurrenskänsliga kärlväxter, lav- och mossarter, eftersom 

det förhindrar etablering av sammanhängande vegetation. Mark- och vegeta-

tionsskador från slitage förekommer endast i begränsad omfattning i 

Daevnieområdet. 

Gräshedarna är ett värdefullt sommarbete för renarna som sommartid söker 

sig till öppna fjällhedarna för att undkomma insekter. Renbete är inom sköt-

selområdet sedan lång tid en del av naturtyperna, som bl.a. håller nere igen-

växtningstakten av buskar och ris. Alltför intensivt renbete kan i känsliga 

miljöer orsaka betesskador. 
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Bevarandemål 

Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer, 

funktioner och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Fjällhedarna ska 

ha en naturlig hydrologi med försumbar påverkan av slitage. Typiska arter 

ska ha stabila eller ökande populationer inom området. Endast mindre delar 

får vara påverkade av slitage, från exempelvis tramp och terrängkörning. 

Bete kan förekomma, dock inte alltför intensivt.  

Skötselåtgärder 

Den övergripande förvaltningsinriktningen är fri utveckling där de naturliga 

processerna tillåts fortgå ostört. Åtgärder får vid behov vidtas för att före-

bygga slitage, exempelvis markskador. 

5.6. Skötselområde 5, Fjällängar med natur- och kulturvårdande sköt-

sel (3 ha) 

Skötselområdet omfattar öppna marker vid Brattås. Samtidigt är hela 

Daevnieområdet ett kulturlandskap där renbete och traditionellt samiskt 

nyttjande har pågått under mycket lång tid. Det innebär att det inom ut-

ökningen Daevnie finns fler områden med naturvärden som för bevarandet 

av den biologiska mångfalden är beroende av fortsatt hävd, t.ex. gamla ren-

vallar och öppna marker vid fiske- och renvaktarstugor. Dessa områden är 

spridda i reservatet och har inte markerats på skötselplanekartan. Vid fjäll-

lägenheten Gielas har markerna kring Vojmån delvis slåttats och i senare tid 

används för kalvbete. För bedömning av ett specifikt delområdes hävdstatus 

kan vegetationen liksom berättelser, äldre och lokala namn på fjäll och 

myrar samt kunskap om landskapets nyttjande i såväl nutid som äldre tider 

ge värdefull vägledning. Det kulturpräglade fjällandskapet berikar också 

områdets upplevelsevärden, se kapitel 6. 

Brattås var tidigare en fjällägenhet och byggnaderna är i privat ägo. Brattås 

är en värdefull kulturmiljö med hävdade ängar och intressant kulturhistoria. 

Ängar har hävdats av fjällägenhetsinnehavarna under lång tid med slåtter 

och i senare tid också bete. De hävdade ängarna har stor betydelse för 

många arter, inte minst slåttergynnade kärlväxter, fjärilar, humlor och vild-

bin. Ängarna har en för fjällen typisk flora, de torrare delarna består av 

hårdvallsäng med bl.a. månlåsbräken och nordlåsbräken. Låsbräkenarterna 

uppvisar en tydlig tillbakagång i hela landet till följd av minskade livs-

miljöer på grund av upphört småskaligt extensivt brukande av kulturmarker. 

Låsbräknar är mycket känsliga för lättillgängliga närsalter som fosfor och 

kväve, även traditionella gödslingsmetoder i form av t.ex. hästgödsel kan 

påverka låsbräkenpopulationer kraftigt. För att ängarnas höga naturvärden 

ska bestå behöver de en fortsatt skötsel i form av slåtter. Miljön med bygg-

nader och ängar är ett viktigt inslag i landskapsbilden och för förståelsen av 

fjällens kulturhistoria.  

Den för länet endemiska arten brudkulla växer på en lokal inom utökningen 

Daevnie. Den växer på ljusöppna platser och förekommer endast där pH är 
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högre än 6,5. Upphörd eller förändrad renskötsel kan hota brudkullan, vars 

växtplats är beroende av extensivt renbete för att inte växa igen. 

Brudkulla är utpekad i EU:s art- och habitatdirektiv. Nordlåsbräken om-

fattas av ÅGP. Brattås är med sin långvariga hävd av slåtterängarna värde-

full för bevarandet av Natura 2000-naturtypen höglänta slåtterängar. 

Bevarandemål 

Slåtterängen vid Brattås vårdas och sköts så att dess biologiska och kultur-

historiska värden bevaras. Hävden ska främja hävdgynnade arter. Träd och 

buskar förekommer endast i begränsad omfattning och det finns inga barr-

träd. Ingen antropogen tillförsel av näring, inklusive röjnings- och slåtter-

avfall, ska förekomma. På ängarna finns typiska kärlväxter, marksvampar 

och insekter. Området ska präglas av naturlig hydrologi och naturliga grund-

vattennivåer. Arealen slåtteräng ska vara minst 2 ha. 

Skötselåtgärder 

Huvudinriktningen på slåtterängarnas skötsel är att bevara dess hävd-

gynnade flora och fauna liksom deras kulturhistoriska sammanhang. Upp-

växande träd och buskar ska tas bort. Överblivet hö och röjningsavfall som 

tas bort får läggas utanför ängarna eller brännas på ängsmarken, om möjligt 

bör fasta platser användas. Ingen tillförsel av konstgödsel eller insådd av 

främmande arter, t.ex. gräs- och ängsväxtfrö, ska förekomma. Mulbete kan 

vara en temporär lösning för att undvika total ohävd och bör i så fall följas 

upp. Det ska vara möjligt att genomföra natur- och kulturvårdandeåtgärder 

för att bevara den betspräglade floran i fjällbjörkskogen närmast bostället, 

t.ex. röjning av vide. Bestånden av rajgräs och lupiner bör hållas under upp-

sikt och inte öka i utbredning. Ängarna vid Brattås sköts av ägarna till bygg-

naderna enligt ovanstående samt bilaga 4, men vid behov ska skötseln också 

kunna genomföras av Länsstyrelsen. 

Inom utökningen Daevnie ska det vara möjligt att hävda och röja renvallar, 

gamla rengärdor m.fl. liknande områden med av slåtter och/eller renbete 

präglad värdefull flora och fauna om det är motiverat ur ett landskaps-

perspektiv. Exempelvis bör brudkullans växtplatser följas upp. Vid om-

fattande igenväxning som hotar bestånden bör en åtgärdsplan tas fram som 

beskriver orsak samt möjliga åtgärder. 

För att synliggöra för friluftslivet intressanta kulturmiljöer ska röjning även 

kunna utföras på och omkring kulturhistoriska byggnader och lämningar i 

anslutning till de öppna markerna, exempelvis bodar, klabbgärdor och forn-

lämningar som t.ex. stalotomter och kåtalämningar, samt övergivna ny-

byggen. En prioritering måste alltid ske utifrån gällande ekonomiska ramar 

och hänsyn till övriga insatser i skyddade områden. 

5.7. Skötselområde 6, Sjöar och vattendrag med fri utveckling (960 ha) 

I skötselområdet ingår alla sjöar och vattendrag. Vojmån är områdets största 

vattendrag, men totalt finns det cirka 175 km bäckar som ringlar sig genom 
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området med många små forsar och sel. Sjöarna och vattendragen hyser 

värdefulla bestånd av harr, röding och öring.  

Naturliga vattenståndsvariationer skapar värdefulla livsmiljöer för växter 

och djur. Strandvegetationen karaktäriseras av örter och vedartade växter 

som gynnas av störning. Längs Vojmån växer t.ex. den kalkgynnade och 

konkurrenssvaga jämtlandsmaskrosen. Den behöver någorlunda regel-

bundna störningar som skapar nya blottor i vegetationen där frön kan gro. 

Längs Vojmån växer den i flera olika fuktiga miljöer, allt från glest be-

vuxna, steniga och grusiga stränder till små strandängar och finsediment där 

mer högvuxen vegetation nöts bort av vattenståndsvariationerna och is-

skavning.  Jämtlandsmaskrosen är samtidigt mycket känslig för vatten-

reglering. King Vojmån förkommer också utter. Daevniemrådets vattendrag 

och små sjöar är också viktiga livsmiljöer för flera skyddsvärda fåglar. 

Reglering av vattendrag och dikning i tillrinningsområdet kan påverka de 

naturliga vattenståndsfluktuationerna. Skogsbruk i tillrinningsområdet kan 

orsaka ökad belastning av humusämnen, grumling och igenslamning av 

bottenvegetation och grunda bottnar. Artsammansättningen kan påverkas av 

inplantering av främmande arter och vattenkvalitén av antropogen belast-

ning av närsalter, miljögifter och grumlande ämnen.  

Sjöarna och vattendragen är huvudsakligen opåverkade av mänskliga in-

grepp, t.ex. dikning. Vojmån har sina källflöden i Norge och är skyddad mot 

ytterligare vattenkraftutbyggnad enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Det finns 

inga kraftverksdammar inom skötselområdet, förutom i Ransarn. 

Ransarn är sedan 1956 vattenmagasin tillhörande Ångermanälvens vatten-

regleringsföretag med dammar i söder och norr. Dammarna restaurerades 

2013 - 2016, bl.a. byggdes ny utloppskanal vid den södra dammen som 

skydd mot förväntade klimatförändringar och höga vattenflöden. I arbetet 

med EU:s vattendirektiv
29

 har Vojmån, Selsjön, Fättjarn, och Grundsjöarna 

getts miljökvalitetsnormen god – hög ekologisk status. Onabäcken och 

Vökarbäcken har måttlig ekologisk status p.g.a. att de mynnar i den 

vattenreglerade Ransarn. 

Områdets alpina vattendrag och myrsjöar är utpekade som Natura 2000 

naturtyp, t.ex. Vökarbäcken som rinner ut i Ransarn. Utter och jämtlands-

maskros omfattas av ÅGP. 

Bevarandemål 

Skötselområdet ska i huvudsak präglas av naturliga processer med de 

strukturer, funktioner och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. 

Daevnieområdets sjöar och vattendrag, förutom Ransarn, ska inom området 

ha en naturlig hydrologi och vattenkemi. Stränder och strandvegetation ska 

präglas av naturliga processer där naturliga erosions- och ackumulations-

processer ska tillåtas fortgå ostört och forma strukturer och livsmiljöer i om-

rådet. Vattenkvalitén ska vara god utan påverkan av mänskliga faktorer t.ex. 

                                                 
29

 Databasen VISS, Vatten Informations System Sverige. http://viss.lansstyrelsen.se 

http://viss.lansstyrelsen.se/
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övergödande, försurande och grumlande ämnen. Typiska arter ska ha stabila 

eller ökande populationer inom området och de typiska strandvegetations-

samhällena ska finnas kvar. Vattenlevande organismer ska ha fria 

vandringsvägar. 

Skötselåtgärder 

Den övergripande förvaltningsinriktningen är fri utveckling där de naturliga 

processerna tillåts fortgå ostört. Röjning och mulbete ska vara möjligt efter 

Vojmån för att gynna konkurrenskänsliga arter som exempelvis jämtlands-

maskros. Vid eventuell röjning ska samtidigt stor hänsyn tas till andra arter 

som är beroende av kantzonernas vegetation för bl.a. skugga, skydd och 

produktion av död ved i vatten.  

6. Mål och åtgärder för friluftslivet 

Utökningen Daevnie nyttjas för olika former av friluftsliv året om t.ex. 

vandring, terrängcykling, turåkning och utförsåkning på skidor, skoter-

åkning längs leder, övernattning/tältning, paddling, svamp- och bärplock-

ning. Vackra vyer över fjällandskapet ges från bl.a. Daevnientjahkes branta 

topp, Daevnienvallies fjällplatå och från den lättvandrade leden längs 

Ransarn. Inom området finns några statliga fjälleder, se kapitel 7.1. Större 

delen av Daevnieområdet saknar anordningar för friluftslivet, där ger från-

varo av ljud- och ljusstörningar möjlighet till rofyllda friluftsupplevelser.  

Inom hela Daevnieområdet bedrivs renskötsel och det finns flera kultur-

historiskt intressanta platser samt miljöer knutna till det immateriella 

kulturarvet som kan förstärka friluftsupplevelsen samt bidra till förståelsen 

för landskapets utveckling och nyttjande idag och i äldre tider. Daevnie-

området är ett viktigt betes- och kalvningsland vår – höst. 

Inom utökningen Daevnie förekommer flera naturtyper och arter som är 

känsliga för slitage och andra störningar. Exempelvis kan tramp och körning 

med terrängfordon orsaka erosion och förändrad hydrologi på bland annat 

fjällhedar och våtmarker. Även terrängkörning vintertid kan medföra skador 

på exponerad vegetation, t.ex. vindblottor på fjällhedarna. Andra störningar 

kan vara exempelvis föroreningar, skräp och buller samt oförsiktigt 

beteende under känsliga perioder, t.ex. häckning.  

Områdets upplevelsevärden kan reduceras av exempelvis försämrad land-

skapsbild, ljud- och ljusstörningar samt försvårad åtkomst till för frilufts-

livet intressanta platser, t.ex. stängsel. Försämrad dricksvattenkvalité, samt 

störningar på djur- och fågellivet eller lekområden för fisk är andra exempel 

som kan påverka områdets friluftsvärden. 

Utökningen Daevnie ligger inom område med terrängkörningsförbud enligt 

terrängkörningslagen och omfattas av det s.k. Majförbudet för 

terrängkörning. 

Se också kapitel 4.4.5. och 7 - 8. 
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Mål för friluftslivet 

Området ska vara tillgängligt för vildmarkspräglade naturupplevelser, 

rekreation, friluftsaktiviteter och naturstudier utifrån befintliga förut-

sättningar. Genom skyddet och vården av naturtyper, geologiska miljöer, 

arter och intressanta kulturmiljöer bevaras reservatets upplevelsevärden. 

Området ska som helhet kännetecknas av stillhet, tystnad och låg ljudnivå. 

Friluftsliv inom utökningen Daevnie ska ske med stor hänsyn till 

rennäringen samt natur- och kulturvärdena. 

Det ska, i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer, vara möjligt att på olika 

sätt få information om naturreservatet inför och under besök i området. In-

formationen om besöksmål och anläggningar för friluftslivet ska främst väg-

leda besökare att färdas längs lederna i väster och öster samt fritidsfiske och 

paddling längs Vojmån.  

Åtgärder för friluftslivet 

Den natur- och kulturvårdande skötseln inom utökningen Daevnie berikar 

upplevelsevärdena. Platser för information och andra anläggningar för 

friluftslivet redovisas på kartan i bilaga 5. De statliga fjällederna, se kapitel 

7, vägleder besökare i naturreservatet. Vid färd utanför de statliga 

fjällederna ska särskilt stor hänsyn tas till renar och boplatser, t.ex. vid val 

av färdväg och eventuell övernattningsplats samt undvika för renskötseln 

känsliga perioder. 

Där det finns vägar till leder som går in i naturreservatet ska det finnas par-

keringsplatser med information om naturreservatet. Förslag på tre lämpliga 

platser för parkering och information, redovisas i bilaga 5. Parkeringar och 

information kan med fördel samordnas med skötseln av de statliga fjäll-

ederna samt upplåtet fiske och småviltjakt på statens mark. Informations-

skyltarna ska vara utformade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar 

och väl underhållna. Information om Daevnie ska också finnas på Läns-

styrelsens webb, via appar och andra tekniska lösningar utifrån tillgängliga 

resurser och prioriteringar tillsammans med information om andra natur-

reservat i länet. Inledningsvis kan informationen vara begränsad till ut-

ökningen Daevnie för att senare utökas med information om hela Mars-

fjällets naturreservat. 

Beroende på friluftslivets utveckling får om behov uppstår fler informa-

tionspunkter och anordningar för friluftslivet anläggas på lämpliga platser 

under förutsättning att det går att genomföra med stor hänsyn till natur-

värdena, ägare till byggnader och anordningar samt renskötselns behov och 

förutsättningar. Vid nyanläggning av anordningar ska det säkerställas del-

områden med lägre grad av friluftsanläggningar för att möjliggöra tysta och 

vildmarkspräglade upplevelser. En prioritering måste också alltid ske utifrån 

gällande ekonomiska ramar och hänsyn till övriga insatser i skyddade om-

råden.  

Om besökare påverkar värdefulla naturmiljöer och arter, t.ex. genom slitage 

och andra störningar, finns möjlighet att genomföra lämpliga åtgärder för att 
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minska påverkan. Det kan exempelvis ske genom kanalisering med leder 

och spänger till mindre känsliga miljöer alternativt zonering i tid och/eller 

rum. Det kan också vara aktuellt med förebyggande information samt sam-

verkan med verksamhetsutövare i området. 

7. Övriga anläggningar 

7.1. Statliga fjälleder 

Inom utökningen Daevnie finns tre statliga fjällleder för friluftslivets behov 

som förvaltas av Länsstyrelsen sedan mitten av 1980-talet på uppdrag av 

Naturvårdsverket
30,31

, karta i bilaga 5. 

 

Sträckning Lednummer 
Typ inom 

naturreservatet* 

Gielas - Gottern AC32 Sk 

Gielas - Ransarluspen AC36 S,V, Sk 

Borkan - Fatmomakke AC43 S,V, Sk 
* S=Sommarled/Vandringsled, V=Vinterled/Skidled, Sk=Skoterled 

Lederna är markerade i terrängen enligt Naturvårdsverkets anvisningar och 

har broar, spänger och vid ledstarterna parkering. Vilhelmina kommun har 

ett par skoterleder från Kittelfjäll och Saxnäs som ansluter till de statliga 

lederna. Hela området ligger inom terrängkörningsförbud enligt terräng-

körningslagen. Det innebär att skoterkörning, förutom för bl.a. rennäringens 

behov, är förbjudet med undantag för längs de allmänna skoterlederna. Det 

s.k. Majförbudet
32

 inträder 5 maj, varefter skoterkörning, med undantag för 

bl.a. rennäringens behov, endast är tillåten på Ransarns och Fättjaurs isar. 

Majförbudet har funnits sedan 1978, främst i syfte att säkerställa att skoter-

körning varje vårvinter upphör vid tidpunkten för renarnas ankomst och 

kalvning inom åretruntmarkerna. Vid färd utanför de statliga fjällederna ska 

särskilt stor hänsyn tas till renar och boplatser, t.ex. vid val av färdväg och 

eventuell övernattningsplats samt att känsliga perioder undviks. 

7.2. Rennäringens anläggningar 

Inom området finns flera anläggningar för rennäringens behov t.ex. ren-

stängsel, rengärden, båthus och stugor. Strax norr om området, vid Gielas, 

finns en stor renskiljningsanläggning. Förutom allmänna leder för frilufts-

livets behov finns flera stigar och fyrhjulingsvägar som används av samebyn 

t.ex. från Svalgonäs via Grundsjöarna till Vökarn, från bron vid Gielas till 

Båvloe samt från Vojmån via Daevnientjahke till vistet vid Bäverbäcken. 

Vilhelmina norra sameby har en markanvändningsredovisning med bl.a. 

                                                 
30

 Naturvårdsverket. 1986. Det statliga ledsystemet i fjällen. Bakgrund och ledsystemets 

omfattning. ISBN 91-620-1012-3. 
31

 Naturvårdsverket. 1994. Nulägesbeskrivning av det statliga ledsystemet i fjällen 

Beskrivning av nuvarande omfattning och skick samt beskrivning av resursbehov och möj-

ligheter för utveckling av ledsystemet. PM 1994-09-12. 
32

 Länsstyrelsen i Västerbottens län. Beslut 2014-12-16 Terrängkörningsreglering i Väster-

bottens läns fjällområde, dnr 523-8339-2014. 
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flyttleder, svåra passager, anläggningar m.m.
33

 Under 2000-talet har in-

formationen fördjupats och kompletterats, bl.a. med renarnas rörelsemönster 

och betesval från GPS på ren samt kartläggning av betesresurser, och 

sammanställts i Renbruksplan och kartverktyget RenGIS. Samebyn har 

också beviljats medel av Länsstyrelsen till terrängkörningsplan för bar-

markskörning och konkreta markförstärkningsåtgärder av basleder för att 

förhindra skador på t.ex. våtmarker.  

Se också kapitel 4.4.6. 
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7.3. Övriga anläggningar 

Förutom de statliga fjällederna finns andra anläggningar som inte ingår i 

Länsstyrelsens förvaltning av naturreservatet, t.ex. mindre stigar som i 

många fall saknar ledmarkering och med varierat underhåll. Dessa stigar är 

framförallt för rennäringens behov. Det finns också några fiskestigar, bl.a. 

längs Vojmån mellan Nedre Fättjarn och Borkasjön samt mellan Fiansjön 

och Gottern. Stigarna får finnas kvar i sitt nuvarande läge. Kontakt med 

Länsstyrelsen ska tas innan eventuell omdragning av stigar inom natur-

reservatet samt mer omfattande upprustning av stigarna, t.ex. byggande av 

broar och spänger, markering och uppsättning av nya ledskyltar. 

Se också kapitel 7.2 och 8.  

8. Nyttjanderätter 

Marken inom utökningen Daevnie ägs av Statens fastighetsverk. Inom 

ramen för rennäringslagen har Länsstyrelsen i Västerbotten ett omfattande 

upplåtelseuppdrag ovan odlingsgränsen. Detta uppdrag styrs av 32 - 34 §§ i 

rennäringslagen samt 2 - 8 §§ rennäringsförordningen. Hänsyn till ren-

näringen är därför grunden vid alla upplåtelser. Länsstyrelsens upplåtelse-

                                                 
33

 Länsstyrelsen i Västerbottens län. 2007. Vilhelmina norra sameby en beskrivning av 

samebyns förutsättningar, markanvändning och renskötsel. 
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uppdrag innefattar upplåtelser som gäller rätt till fiske, småvilt-, älg- och 

björnjakt samt nyttjanderätt till mark. Reservatsföreskrifterna utgör inget 

hinder för samebyns nyttjande av markerna i enlighet med rennäringslagen. 

Jakt och fiske får bedrivas inom utökningen Daevnie av jakt- och fiske-

rättsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i enlighet med gällande 

reservatsföreskrifter, t.ex. Borka byalags samfällighetsförenings fiske i 

Fättjarn och Nedre Fättjarn samt fjällägenheten Gielas husbehovsfiske i 

Vojmån. Länsstyrelsen upplåter fiske till allmänheten i Ransarn och på delar 

av statens vatten i Vojmån. Småviltjakt upplåts till allmänheten. 

Förutom samebyns byggnader, renhagar, stängsel och andra anordningar 

finns det inom naturreservatet upplåtelser för båthus och andra anlägg-

ningar, exempelvis telemast. Byggnaderna vid Brattås före detta fjällägenhet 

är i privat ägo på av staten upplåten mark. Strax norr om reservatet finns en 

aktiv fjällägenhet, Gielas, som tidigare bl.a. haft kalvbete vid Vojmån. 

Reservatsföreskrifterna utgör inget hinder för traditionellt brukande av 

markerna inom reservatet vid Brattås och Gielas. Vid Vökarbäcken och 

Fiansjön finns ett par jakt- och fiskekojor. Länsstyrelsen är restriktiv till att 

uppföra nya byggnader och anläggningar på statens mark, särskilt i väglösa 

fjällområden.  

Statens fastighetsverk ger i begränsad omfattning tillstånd för ved för hus-

behov i anslutning till kojor inom området. Stående och liggande döda träd, 

exempelvis torrakor, får i enlighet med beslutet om Marsfjällets natur-

reservat 1988 inte upparbetas till ved. 

I SO går en enskild väg till Borkasjö och en kraftledning genom reservatet. 

Det står en mast på Daevnienvaellie. I närheten av bron över Vojmån SV 

om Borkan finns en avslutad grustäkt från 1990-talet.  

I Ransarn finns två dammar som ägs av Ångermanälvens vattenreglerings-

företag. Ransarns vattenstånd varierar i enlighet med vattendom. Det 

genomföras löpande skötsel och underhåll av dammen (t.ex. borttagande av 

sediment) samt kompensationsåtgärder i form av utsättande av fisk. För om-

rådet naturliga stammar av fisk bör användas. 

Inom reservatets yttre gräns finns två samfälligheter samt några privata 

fastigheter vid Borkan som inte ingår i naturreservatet, se beslutet. Det 

innebär att samfälligheterna inom naturreservatet får brukas i enlighet med 

rättighetens syfte och gällande lagstiftning. Samfälligheterna utgörs av ett 

myrtag, d.v.s. tagande av torv till strö för djuren, som avsattes under av-

vittringen samt det tidigare brofästet.  Idag ligger bron över Vojmån cirka 

100 meter uppströms. Åtgärder och verksamheter kan vara anmälnings- eller 

tillståndspliktiga enligt annan lagstiftning t.ex. terrängkörningslagen samt 

miljöbalkens bestämmelser för åtgärder som kan komma att skada livs-

miljöer, naturtyper eller arter utpekade enligt Natura 2000. Reservatsföre-

skrifterna gäller alla åtgärder som berör område utanför samfälligheterna. 
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9. Utmärkning av gränser 

Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsver-

kets anvisningar. Gränserna bör, framförallt vid vägar, privata fastigheter 

samt leder, ses över vart 10:e år och vid behov målas. 

10. Sammanställning av skötselåtgärder 

Skötselåtgärd Var Prioritet1 

Montering och underhåll av in-

formationsskyltar 

Se bilaga 5 1 

Skötsel av leder Se bilaga 5 1 

Skötsel av friluftsanordning, t.ex. 

parkeringsplats 

Se bilaga 5 2 

Kulturvårdande skötsel t.ex. slåt-

ter och röjning av hävdade marker 

Se bilaga 4 och kap. 5.6 1 - 2 

Åtgärder för att förhindra sprid-

ning och etablering av främmande 

arter 

Se kap. 5.1 och 5.6 Vid behov 

Åtgärder för att gynna hotade 

arter, t.ex. röjning för att gynna 

orkidéer och jämtlandsmaskros 

Se bilaga 3, kap. 5.4, 

5.6 och 5.7 

Vid behov 

Åtgärder för att förhindra slitage Se kap. 5 och 6 Vid behov 

Gränsmarkering Se bilaga 1 i beslutet 

och kap. 9 

2 

1
Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 

tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 

11. Uppföljning och tillsyn 

Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras 

skriftligt. Tillsynen innefattar besiktning av att reservatets föreskrifter efter-

levs. 

Dessutom ska reservatsförvaltaren följa upp utmärkningar, skyltar och fri-

luftsanordningar inom reservatet samt naturtyper och arter. Särskilt bör ut-

vecklingen av populationerna av brudkulla, jämtlandsmaskros och lås-

bräknar följas upp samt förekomst av störningar och slitage på känsliga 

naturtyper och arter. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 

Tillsynen och uppföljningen av reservatet tillsammans med övrig upp-

följning inom reservatet, t.ex. uppföljningen av rovdjur
34

, kommer till-

sammans att utgöra ett underlag för en eventuell revidering av skötsel-

planen. 

 

                                                 
34

 Naturvårdsverket. 2018. Beskrivning av det skandinaviska inventeringssystemet för stora 

rovdjur. Rapport 6830. 
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11.1 Uppföljning av skötselåtgärder 

I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 

tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått 

resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.  

11.2 Uppföljning av bevarandemål 

Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för upp-

följning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets 

skötselområden (bilaga 3) och enligt indelningen i naturtyper för bas-

inventering av skyddad natur. 
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Namn på platser i och kring Daevnie, Vilhelmina kommun 

Platsnamnen är angivna i enlighet med Lantmäteriets kartor. I beslut och 

skötselplan används det namn som står först på Lantmäteriets kartor. 

 

Svenska Samiska 

Borkasjön Buarkanjaevrie 

Bäverbäcken Bievrejohke 

Daune Daevnie 

Fiansjön Fäjjanjaevrie 

Fättjarn Faahtjere 

Gottern Gohtere 

Grundsjöarna Söökesjaavretjh 

Kittelfjäll Stuore Giemnie 

Marsfjället Maaresvaerie 

Nedre Fättjarn Luvlie Faahtjere 

Onabäcken Aavnerejohke 

Ransarluspen Raentserenluspie 

Ransarn Raentsere 

Ransarviken Faepmienioekte 

Rotikarna Rovhtetjh 

Selsjön Saaljere 

Svalgonäs Svaalkoenjuana 

Södra Gardfjället Klipentjahke 

Vilhelmina Vualtjere 

Vojmån Voajmoe 

Vökarbäcken Vuakerejohke 
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Listan nedan redovisar exempel på arter som 

har noterats inom utökningen Daevnie.   

 

Hotkategori redovisas enligt Artdatabankens 

Rödlista 2015
1
. 

 

Lavar   

Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT 

Melanohalea 

olivacea 

Snömärkeslav  

   

Mossor   

Meesia uliginosa Svanmossa  

Paludella squarrosa Piprensarmossa  

   

Svampar   

Cerrena unicolor Slingerticka  

Taphrina betulina Björkhäxkvast  

 

Kärlväxter 

  

Aconitum 

lycoctonum subsp. 

septentrionale 

Nordisk 

stormhatt 

 

Agrostis mertensii Fjällven  

Agrostis stolonifera Krypven  

Alchemilla alpina Fjällkåpa  

Alchemilla 

glomerulans 

Källdaggkåpa  

Alchemilla monticola Betesdaggkåpa  

Alchemilla wichurae Skårdaggkåpa  

Andromeda polifolia Rosling  

Angelica 

archangelica 

Kvanne  

                                                           

1
 Hotkategori i Sverige enligt ”Rödlistade 

arter i Sverige 2015”, Artdatabanken. 

CR=Critically endangered/Aktut hotad, 

EN=Endangered/Starkt hotad,  

VU=Vulnerable/Sårbar, NT=Near 

threatened/Nära hotad, DD=Data 

deficeient/Kunskapsbrist, LC=Least 

concern/Livskraftig. 

 

Angelica sylvestris Strätta  

Antennaria dioica Kattfot  

Anthoxanthum 

odoratum 

Sydvårbrodd  

Arabis alpina Fjälltrav  

Arctous alpina Ripbär  

Asplenium viride Grönbräken  

Astragalus alpinus Fjällvedel  

Barbarea stricta Strandgyllen  

Bartsia alpina Svarthö  

Bistorta vivipara Ormrot  

Botrychium boreale Nordlåsbräken NT 

Botrychium lunaria Månlåsbräken NT 

Calamagrostis 

chalybaea 

Skogsrör  

Calamagrostis 

neglecta 

Madrör  

Calamagrostis 

phragmitoides 

Brunrör  

Caltha palustris Kabbleka  

Campanula 

rotundifolia 

Liten blåklocka  

Cardamine 

bellidifolia 

Fjällbräsma  

Cardamine pratensis 

ssp. angustifolia 

Polarbräsma  

Carex atrofusca Svedstarr  

Carex brunnescens Nickstarr  

Carex buxbaumii 

ssp. mutica 

Fjällklubbstarr  

Carex canescens Gråstarr  

Carex capillaris Hårstarr  

Carex capitata Huvudstarr  

Carex cespitosa Tuvstarr  

Carex diandra Trindstarr  

Carex dioica Nålstarr  

Carex elongata Rankstarr  

Carex flava Knagglestarr  

Carex lasiocarpa Trådstarr  

Carex nigra  Hundstarr  

Carex nigra ssp. 

juncella 

Styltstarr  
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Carex norvegica Fjällstarr  

Carex panicea Hirsstarr  

Carex parallela Lappstarr  

Carex rostrata Flaskstarr  

Carex microglochin Borststarr  

Carex rariflora Myggstarr  

Carex rotundata Rundstarr  

Carex rupestris  Klippstarr  

Carex saxatilis Glansstarr  

Carex stenolepis Gölstarr  

Chamorchis alpina Dvärgyxne  

Chamaenerion 

angustifolium 

Mjölke  

Cerastium alpinum Fjällarv  

Cirsium 

heterophyllum 

Brudborste  

Coeloglossum viride Grönkulla  

Comarum palustre Kråkklöver  

Cornus suecica Hönsbär  

Crepis paludosa Kärrfibbla  

Cystopteris montana Finbräken  

Dactylorhiza 

maculatas sp. fuchsii 

Skogsnycklar  

Dactylorhiza majalis 

ssp. lapponica 

Sumpnycklar/ 

Lappnycklar 

 

Dactylorhiza 

maculata subsp. 

maculata 

Jungfru Marie 

nycklar 

Daphne mezereum Tibast  

Deschampsia alpina Fjälltåtel  

Deschampsia 

cespitosa 

Tuvtåtel  

Draba alpina Gulldraba  

Draba nivalis Isdraba  

Draba norvegica Bergdraba  

Dryas octopetala Fjällsippa  

Eleocharis 

quinqueflora 

Tagelsäv  

Empetrum nigrum 

ssp. hermaphroditum 

Nordkråkbär  

Epilobium 

davuricum 

Smaldunört  

Equisetum hyemale Skavfräken  

Equisetum pratense Ängsfräken  

Equisetum scirpoides Trådfräken  

Equisetum 

sylvaticum 

Skogsfräken  

Equisetum 

variegatum 

Smalfräken  

Erigeron borealis Rosenbinka  

Erigeron uniflorus Fjällbinka  

Eriophorum 

angustifolium 

Ängsull  

Eriophorum gracile Kärrull  

Eriophorum 

latifolium 

Gräsull  

Eriophorum 

vaginatum 

Tuvull  

Equisetum hyemale Skavfräken  

Euphrasia wettsteinii Fjällögontröst  

Festuca rubra Rödsvingel  

Festuca vivipara Groddsvingel  

Filipendula ulmaria Älggräs  

Geranium sylvaticum Midsommar-

blomster 

 

Geum rivale Humleblomster  

Gentiana nivalis Fjällgentiana  

Gentiana amarella 

ssp. amarella 

Ängsgentiana  

Gnaphalium 

norvegicum 

Norsknoppa  

Gymnadenia 

conopsea 

Brudsporre  

Gymnadenia runei Brudkulla NT 

Gymnocarpium 

dryopteris 

Ekbräken  

Harrimanella 

hypnoides 

Mossljung  

Hierochloë odorata 

subsp. odorata 

Ängsmyskgräs  

Hippuris vulgaris Hästsvans  

Huperzia selago Lopplummer  

Isoëtes lacustris Styvt braxengräs  

Juncus 

alpinoarticulatus 

ssp. alpestris 

Nordtåg  

Juncus arcticus Fjälltåg  

Juncus biglumis Polartåg  

Juncus castaneus Bruntåg  

Juncus trifidus Klynnetåg  

Juncus triglumis Lapptåg  

Kalmia procumbens Krypljung  

Lactuca alpina Torta  
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Leucanthemum 

vulgare 

Prästkrage  

Linnea borealis Linnea  

Luzula sudetica Svartfryle  

Lycopodium alpinum Fjällummer  

Lysimachia europaea Skogsstjärna  

Maianthemum 

bifolium 

Ekorrbär  

Melampyrum 

pratense 

Ängskovall  

Melampyrum 

sylvaticum 

Skogskovall  

Micranthes stellaris Stjärnbräcka  

Millium effusum Hässlebrodd  

Minuartia biflora Fjällnörel  

Minuartia stricta Raknörel  

Myosotis sp. Förgätmigej sp.  

Myriophyllum 

alterniflorum 

Hårslinga  

Myriphyllum 

sibiricum 

Knoppslinga  

Orthilia secunda Björkpyrola  

Nardus stricta Stagg  

Oxyria digyna Fjällsyra  

Paris quadrifolia Ormbär  

Parnassia palustris Slåtterblomma  

Pedicularis 

lapponica 

Lappspira  

Pedicularis palustris Kärrspira  

Pedicularis 

sceptrum-carolinum 

Kung Karls 

spira 

 

Petasites frigidus Fjällskråp  

Phegopteris 

connectilis 

Hultbräken  

Phleum alpinum Fjälltimotej  

Phyllodoce caerulea Lappljung  

Pinguicula alpina Fjälltätört  

Pinguicula vulgaris Tätört  

Poa alpina Fjällgröe  

Poa remota Storgröe NT 

Polygonatum 

verticillatum 

Kransrams  

Potamogeton 

gramineus 

Gräsnate  

Potamogeton 

perfoliatus 

Ålnate  

Potamogeton 

praelongus 

Långnate  

Potentilla crantzii Vårfingerört  

Potentilla erecta Blodrot  

Primula stricta Smalviva  

Pseudorchis 

straminea 

Fjällyxne  

Pyrola minor Klotpyrola  

Pyrola rotundifolia 

ssp. norvegica 

Norskpyrola  

Ranunculus 

pygmaeus 

Dvärgranunkel  

Ranunculus repens Revsmörblomma  

Rhinanthus minor Ängsskallra  

Rhinanthus minor 

ssp. groenlandicus 

Fjällskallra  

Rhodiola rosea   Rosenrot  

Ribes spicatum ssp. 

lapponicum 

Lappvinbär  

Rubus saxatillis Stenbär  

Rumex acetosa ssp. 

lapponicus 

Lappsyra  

Sagina nivalis Dvärgnarv  

Salix arbuscula Risvide  

Salix glauca Ripvide  

Salix hastata Blekvide  

Salix herbacea Dvärgvide  

Salix lanata Ullvide  

Salix lapponum Lappvide  

Salix myrsinites Glansvide  

Salix myrsinifolia 

ssp. borealis 

Sätervide  

Salix phylicifolia Grönvide  

Salix polaris Polarvide  

Salix reticulata Nätvide  

Salix starkeana ssp. 

starkeana 

Äkta ängsvide  

Saussurea alpina Fjällskära  

Saxifraga aizoides Gullbräcka  

Saxifraga 

oppositifolia 

Purpurbräcka  

Saxifraga rivularis Snöbräcka  

Scorzoneroides 

autumnalis 

Höstfibbla  

Selaginella 

selaginoides 

Dvärglummer  

Silene acaulis Fjällglim  
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Silene dioica Rödblära  

Solidago virgaurea Gullris  

Sparganium sp. Igelknoppar  

Taraxacum croceum Fjällmaskros  

Taraxacum crocodes Jämtlands-

maskros 

VU 

Thalictrum alpinum Fjällruta  

Tofieldia pusilla Björnbrodd  

Trichophorum 

alpinum 

Snip  

Trichophorum 

caespitosum 

Tuvsäv  

Triglochin palustris Kärrsälting  

Trisetum spicatum Fjällhavre  

Trollius europaeus Smörbollar  

Utricularia vulgaris Vattenbläddra  

Vaccinium 

microcarpum 

Dvärgtranbär  

Vaccinium 

uliginosum ssp. 

microphyllum 

Fjällodon  

Vahlodea 

atropurpurea 

Lapptåtel  

Valeriana 

sambucifolia 

Flädervänderot  

Veronica alpina Fjällveronika  

Veronica fruticans Klippveronika  

Veronica 

serpyllifolia 

Majveronika  

Veronica 

serpyllifolia ssp. 

humifusa 

Lappveronika  

Viola biflora Fjällviol  

Viola palustris Kärrviol  

Viscaria alpina Fjällnejlika  

   

Insekter   

Boloria eunomia Svartringland 

pärlemorfjäril 

 

Boloria thore Bäckpärlemor-

fjäril 

 

Erebia ligea Skogsgräsfjäril  

Erebia pandrose Fjällgräsfjäril  

Lycaena hippothoe Violettkantad 

guldvinge 

NT 

Zygaena exulans Fjällbastard-

svärmare 

 

Fiskar   

Lota lota Lake NNT 

Salmo trutta Öring  

Salvelinus alpinus Röding  

Thymallus thymallus Harr  

   

Fåglar   

Acanthis flammea Gråsiska  

Actitis hypoleucos Drillsnäppa  

Anas penelope Bläsand  

Anthus pratensis Ängspiplärka NT 

Anthus trivialis Trädpiplärka  

Aquila chrysaetos Kungsörn NT 

Aythya fuligula Vigg  

Aythya marila Bergand VU 

Bombycilla garrulus Sidensvans  

Bubo scandiacus Fjälluggla CR 

Bucephala clangula Knipa  

Buteo lagopus Fjällvråk NT 

Corvus corax Korp  

Cuculus canorus Gök  

Cygnus cygnus Sångsvan  

Falco columbarius Stenfalk  

Falco rusticolus Jaktfalk VU 

Ficedula hypoleuca Svartvit 

flugsnappare 

 

Fringilla 

montifringilla 

Bergfink  

Calcarius lapponicus Lappsparv VU 

Calidris temminckii Mosnäppa  

Charadrius hiaticula Större 

strandpipare 

 

Charadrius 

morinellus 

Fjällpipare  

Chloris chloris Grönfink  

Emberiza 

schoeniclus 

Sävsparv VU 

Gallinago gallinago Enkelbeckasin  

Gallinago media Dubbelbeckasin NT 

Gavia stellata Smålom NT 

Gavia arctica Storlom  

Haliaeetus albicilla Havsörn NT 

Lagopus lagopus Dalripa  

Lagopus muta Fjällripa  

Loxia curvirostra Mindre korsnäbb  

Luscinia svecica Blåhake  
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Lymnocryptes 

minimus 

Dvärgbeckasin  

Melanitta fusca Svärta NT 

Motacilla flava Gulärla  

Oenanthe oenanthe Stenskvätta  

Perisoreus infaustus Lavskrika  

Phalaropus lobatus Smalnäbbad 

simsnäppa 

 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Rödstjärt  

Phylloscopus 

collybita 

Gransångare  

Phylloscopus 

trochilus 

Lövsångare  

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT 

Plectrophenax 

nivalis 

Snösparv  

Pluvialis apricaria Ljungpipare  

Poecile cinctus Lappmes VU 

Poecile montanus Talltita  

Pyrrhula pyrrhula Domherre  

Saxicola rubetra Buskskvätta NT 

Sterna hirundo Fisktärna  

Sterna paradisaea Silvertärna  

Surnia ulula Hökuggla  

Syliva borin Trädgårdssångare  

Tetrao urogallus Tjäder  

Tetrastes bonasia Järpe  

Tringa glareola Grönbena  

Tringa nebularia Gluttsnäppa  

Tringa totanus Rödbena  

Turdus iliacus Rödvingetrast  

Vanellus vanellus Tofsvipa  

 

Däggdjur 

  

Gulo gulo Järv VU 

Lemmus lemmus Fjällämmel  

Lynx lynx Lodjur VU 

Martes martes Mård  

Mustela erminea Hermelin  

Mustela nivalis Småvessla  

Ursus arctos Brunbjörn NT 
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Bilaga 3. Karta med skötselområden tillhörande skötselplan för Marsfjällets naturreservat, utökning 
Daevnie, i Vilhelmina kommun. Dnr 511-2849-2017

9

1. Grandominerad barrnaturskog med fri utveckling
2. Fjällbjörkskog och videbuskmark med fri utveckling
3. Våtmark med fri utveckling
4. Fjällhed med gräs- och risvegetation samt kalfjäll med fri utveckling 
5. Fjälläng med natur- och kulturvårdande skötsel 
6. Sjöar med fri utveckling
6. Vattendrag med fri utveckling

±
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Bilaga 4. Karta över skötselområden vid Brattås tillhörande skötselplan för Marsfjällets naturreservat, 
utökning Daevnie, i Vilhelmina kommun. Dnr 511-2849-2017

9

1 Slåtteräng med slåtter samt röjning av buskar - prio 1

3
2

5

Slåtteräng med slåtter samt röjning av buskar prio 2
Fuktäng längs bäck med röjning av buskar prio 2
Högörtäng med slåtter samt röjning av buskar, prio 2
Huvudbyggnad

4

6 Skogsbetad fjällbjörkskog med möjlighet till röjning, bete och slåtter prio 3
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Bilaga 5. Karta över friluftsanordningar och information tillhörande skötselplanen för Marsfjällets 
naturreservat, utökning Daevnie, i Vilhelmina kommun. Dnr 511-2849-2017.
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Beslut om utökning av naturreservatet Marsfjället i 
Vilhelmina kommun med delområdena Ingridsbränna, 
Kusmyran och Östra Svartsjöliden 
(4 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808) att naturreservatet Marsfjället, beslutat av Länsstyrelsen 1988-
01-25, dnr 11.121-2431-86, även ska omfattas av den geografiska utökning 
som framgår av bifogad karta, bilaga 1.  

För de tillkommande delarna Ingridsbränna, Kusmyran och Östra 
Svartsjöliden ska beslutet om att bilda naturreservatet Marsfjället gälla i sin 
helhet med syfte, skäl och förskrifter enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och andra 
styckena, 6 § och 30 § miljöbalken (se bilaga 2) samt med tillägg enligt 
detta beslut.  

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3, som ska gälla för de 
tillkommande delarna. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

Länsstyrelsen beslutar att detta beslut ska kungöras. 

Administrativa uppgifter för Marsfjällets naturreservat  

Dossienummer 2402052 
NVR-id 2001846 
Natura 2000 Marsfjället SE0810059 
Kommun Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 35 km VSV Storuman, 35 km NNO Vilhelmina 
Topografiska kartblad 23F Fatmomakke, 23G Dikanäs 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt 

boreal vegetation; 36a, norra högfjällsregionen 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbotten 
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Administrativa uppgifter för delområdet Ingridsbränna 

Lägesbeskrivning 12 km NNV Stalon, 1 km O Blaikliden 
Mittkoordinat N 7214210, E 536946 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  184 hektar 
Landareal 184 hektar 
Areal produktiv skog 149 hektar 

Administrativa uppgifter för delområdet Kusmyran 

Lägesbeskrivning 12 km NNO Stalon, 3 km NO Eriksberg 
Mittkoordinat N 7213420, E 546206 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  411 hektar 
Landareal 409 hektar 
Areal produktiv skog 277 hektar 

Administrativa uppgifter för delområdet Östra Svartsjöliden 

Lägesbeskrivning 10 km SV Daikanvik,  
Mittkoordinat N 7215168, E 553932 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  1935 hektar 
Landareal 1841 hektar 
Areal produktiv skog 1731 hektar 

Syftet och skäl för beslutet 
Syfte och skäl för naturreservatets utökade delar gäller enligt beslut för 
Marsfjällets naturreservat (dnr 11.121-2431-86), med tillägg att syftet även 
ska kunna uppnås genom naturvårdsbränning och avlägsnande av 
främmande arter vid behov. 

Reservatsföreskrifter 
Reservatsföreskrifter gäller enligt beslut för Marsfjällets naturreservat (dnr 
11.121-2431-86) med följande kompletteringar. 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrel-
sen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att även 
nedan angivna föreskrifter och undantag från föreskrifter ska gälla för natur-
reservatets utökade delar Ingridsbränna, Kusmyran och Östra Svartsjöliden. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
13. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 

funktion eller användningssätt, 
 
14. anlägga parkeringsplats, stängsel, led, bro eller spång. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela den utökade delen av reser-
vatet: 

3. uppsättning och underhåll av informationstavlor samt andra anordningar 
för friluftslivet, såsom leder med därtill hörande parkeringsplatser, 
broar, spänger, rastskydd och rastplatser, 
 

4. naturvårdsbränning i delområdet Östra Svartsjöliden, 
 
5. borttagning av främmande arter, exempelvis lärk och contorta, 

 
6. undersökningar och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
samt ordningen i övrigt, inom naturreservatet 
Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 
anordning annat än tillfälligt (högst en vecka). 

Undantag från föreskrifterna 
Reservatets föreskrifter ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljö-
balken i detta beslut, 

b) normalt underhåll av statliga leder med tillhörande anläggningar t.ex. 
broar, inom naturreservatet. Lederna markeras och skyltas i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer, 

c) normalt underhåll av befintliga vägar och stigar. Träd som fallit eller ho-
tar falla över väg eller stig får kapas men ska lämnas i reservatet, 

d) att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437). I sam-
band med renskötsel är det tillåtet att använda terrängfordon i enlighet med 
1 § 4 punkten terrängkörningsförordningen (1978:594), 

e) jakträttsinnehavare att uppföra jakttorn förutsatt att jakttornet underhålls 
och avlägsnas om det inte längre nyttjas eller om jakträttsavtalet upphör, att 
upprätthålla siktgator, samt att transportera ut fällt högvilt med motorfordon. 
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Ärendets beredning 
De tillkommande delområdena Ingridsbränna, Kusmyran och Östra 
Svartsjöliden inventerades av Länsstyrelsen år 2003–2004 i samband med 
regeringsuppdraget Statliga naturskogar och urskogsartade skogar (SNUS). 
Då konstaterades att dessa områden hyste mycket höga naturvärden.  

Områdena ingick i den del av Statens fastighetsverks markinnehav som, i 
enlighet med riksdagsbeslut (Proposition 2008/09:214), ska skyddas som 
naturreservat. Områdena utpekades och avgränsades genom samråd mellan 
Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket inom ramen för 
regeringsuppdraget angående naturvärdesbedömning av all statlig 
skogsmark (M2002/2121/Na).1 Förvaltningen överfördes därefter till 
Naturvårdsverket enligt regeringsbeslut (M2010/01679/Na). 

Reservatsförslaget har kommunicerats på Vilhelmina kommuns 
arbetsutskott den 17 september 2018. Kommunen hade inget att erinra mot 
förslaget. 

Förslaget, inklusive A-, B-, och C-föreskrifter har samråtts med och 
godkänts av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten innan det 
sänts på remiss till övriga berörda sakägare och myndigheter. 

Följande remissinstanser har yttrat sig över förslaget: 

• Skogsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget. 

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Beskrivning av de tillkommande delarna 

Ingridsbränna 
Ingridsbränna ligger en mil nordnordväst om Stalon i Vilhelmina kommun. 
Området gränsar i norr mot Marsfjällets naturreservat och sträcker sig i 
söder ner till Marsån. Ingridsbränna är en produktiv sydsluttning med 
mycket höga naturvärden. I sluttningen löper flera parallella fuktdråg med 
rörligt markvatten och mindre bäckar. Skogen i Ingridsbränna domineras av 
en sen granskogssuccession, med undantag av de nedre delarna som är en 
granbränna. Området är bitvis högproduktivt.  

Kusmyran 
Kusmyran ligger en mil norr om Stalon i Vilhelmina kommun, i en 
sydsluttning ner mot Fatsjön, och gränsar i norr mot Marsfjällets 
naturreservat. Genom området rinner ett flertal bäckar. Den västra delen är 
flack medan den östra delen har en del branta partier med rörligt 
markvatten. I norra delen finns inslag av myrmosaik. Området domineras av 
urskogsartad granskog på frisk mark av blåbärstyp. Skogen är präglad av 
höjdläget och utgörs av en sen, fullskiktad granskogssuccession med riklig 
                                                 
1 Naturvårdsverket. 2006. Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Statens 
fastighetsverks markinnehav i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Rapport 5573. 
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förekomst av gamla träd och död ved. I den norra delen finns ett stråk med 
en äldre granbränna. I de brandpräglade delarna finns mindre partier med ett 
fåtal stubbar.  

Östra Svartsjöliden 
Östra Svartsjöliden är ett kuperat och variationsrikt förfjällslandskap som 
ligger strax väster om den delen av Vojmsjön som kallas Vikenviken, ca 20 
km sydost om Dikanäs. Centralt ligger Östra Svartsjölidens två bergstoppar, 
vilka omges av ett småkuperat landskap med otaliga småhålor och sänkor 
som ofta är vattenfyllda. Flera bäckar rinner genom området. I norra delen 
av området återfinns Övrelandets branta sydsluttningar. Nedanför denna 
rinner Matskanån med tjärnsystemet Övre-Nedre Bleriken. Landskapet är 
genomgående blockigt, ibland med inslag av små blockhav. Större delen av 
området domineras av gammal tallskog med utpräglad naturskogskaraktär. I 
områdets övre västra delar och i fuktigare svackor och sänkor mellan de 
torrare tallbevuxna kullarna förekommer också granbestånd med glest 
blåbärsris. Västra delen domineras av mosaiker av tall och självgallrande 
granskogar som föryngrats av brand. I mindre delar av området, längs den 
väg som dragits in i området, finns mer triviala tallbestånd där alla gamla 
tallar plockats ut och skogen har underröjts. Det finns även en ung 
lärkplantering. 

Länsstyrelsens motivering 
Motivet till utökningen av Marsfjällens naturreservat med Ingridsbränna, 
Kusmyran och Östra Svartsjöliden är att bevara områdets helhetsvärden i 
form av ett stort sammanhängande fjäll- och fjällskogsområde med en stor 
variation i naturtyper och arter. Skyddet bidrar också till bättre grön 
infrastruktur och gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald på 
landskapsnivå. 

Utökningen av Marsfjällets naturreservat bidrar till att nå 
miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att omkring 2200 hektar 
produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Utökningen bidrar även till 
att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att förekommande typiska 
arter ges ett långsiktigt skydd, samt det nationella friluftsmålet Tillgänglig 
natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras. 

Områdena utgör helt eller delvis riksintressen för rennäringen. Östra 
Svartsjöliden är utpekat som kärnområde medan Kusmyran och 
Ingridsbränna berör flyttleder. I och med reservatsbeslutet undantas 
områdena från skogsbruk och annan exploatering som kan försvåra 
renskötseln.   

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk eller annan exploatering inte går att 
förena med ett bevarande av områdenas höga naturvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och 
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer och där det krävs starka 
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Gammal tallskog i Östra Svartsjöliden. Foto: Torgny Nilsson, Länsstyrelsen 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatets tillkommande delar gäller enligt beslut för 
Marsfjällets naturreservat (dnr 11.121-2431-86), med tillägg att syftet även 
ska kunna uppnås genom naturvårdsbränning och avlägsnande av 
främmande arter. 

 

2. Prioriterade bevarandevärden 
Stora områden med gamla granskogar och brandpräglade tallskogar med 
utpräglad naturskogskaraktär. 

 

3. Beskrivning av naturreservatet 

3.1 Administrativa uppgifter  

3.1.1 Administrativa uppgifter för delområdet Ingridsbränna 

Lägesbeskrivning 12 km NNV Stalon, 1 km O Blaikliden 
Mittkoordinat N 7214210, E 536946 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  184 hektar 
Landareal 184 hektar 
Areal produktiv skog 149 hektar 

3.1.2 Administrativa uppgifter för delområdet Kusmyran 

Lägesbeskrivning 12 km NNO Stalon, 3 km NO Eriksberg 
Mittkoordinat N 7213420, E 546206 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  411 hektar 
Landareal 409 hektar 
Areal produktiv skog 277 hektar 

3.1.3 Administrativa uppgifter för delområdet Östra Svartsjöliden 

Lägesbeskrivning 10 km SV Daikanvik,  
Mittkoordinat N 7215168, E 553932 (SWEREF99 TM) 
Totalareal  1935 hektar 
Landareal 1841 hektar 
Areal produktiv skog 1731 hektar 
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3.2 Naturtypsindelning 

3.2.1 Delområdet Ingridsbränna 

Naturtyp enligt NNK1 Naturtypskod Areal (ha) 
Öppna mossar och kärr 7140 5 
Aapamyrar 7310 1650 
Taiga – sumpskog 9006 45 
Taiga 9010 115 
Skogbevuxen myr 91D0 20 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper.  

3.2.2 Delområdet Kusmyran 

Naturtyp enligt NNK1 Naturtypskod Areal (ha) 
Sjöar 3100 1 
Myrsjöar  3160 2 
Öppna mossar och kärr 7140 110 
Taiga - sumpskog 9006 35 
Taiga 9010 245 
Skogbevuxen myr 91D0 10 
Hyggen, ungskog, etc. 9900 10 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper.  

3.2.3 Delområdet Östra Svartsjöliden 

Naturtyp enligt NNK1 Naturtypskod Areal (ha) 
Sjöar 3100 70 
Alpina vattendrag 3220 2 
Vägar och vägområden  6960 20 
Öppna mossar och kärr 7140 60 
Öppna substratmarker  8900 3 
Taiga 9010 1760 
Skogbevuxen myr 91D0 4 
Hyggen, ungskog, etc. 9900 10 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper.  

3.3 Beskrivning av de tillkommande delarna 
Skötselplanen omfattar tre separata områden. Ingridsbränna och Kusmyran 
karakteriseras av sena gransuccessioner, medan Övre Svartsjöliden till stor 
del domineras av brandpräglade tallnaturskogar. Berggrunden utgörs av 
kvarts- och fältspatrika sedimentära bergarter, främst metaarkos och 
mylonit, och jordarten utgörs av morän. Ett stort antal naturvårdsarter har 
påträffats i de tre områdena, se bilaga 2. 

 

 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 3 till utökning av natur-
reservatet Marsfjället i Vilhel-
mina kommun 

SSkötselplan 
  

4 
 Diarienummer 
2018-11-13 511-3207-2017 

 
3.3.1 Ingridsbränna 
Ingridsbränna ligger en mil nordnordväst om Stalon. Området gränsar i norr 
mot Marsfjällets naturreservat och sträcker sig i söder ner till Marsån. 
Ingridsbränna är en produktiv sydsluttning med mycket höga naturvärden. I 
sluttningen löper flera parallella fuktdråg med rörligt markvatten och mindre 
bäckar.  

Skogen i Ingridsbränna domineras av en sen granskogssuccession, med 
undantag av de nedre delarna som är en granbränna. De övre delarna och de 
nedre delarna domineras av friskmark av blåbärstyp med inslag av lågörter, 
medan de mellersta delarna domineras av drågmiljöer med högörter.  

I de övre delarna ståtar en sen gransuccession med rikligt med gamla grova 
granar, grova torrträd och grova lågor. Beståndet är glest men fullskiktat. 
Även i drågen står en välväxt sen gransuccession med rikligt av grova äldre 
granar och grova rötlågor.  

I den nedre delen växer en väl sluten granbränna med ett rikligt inslag av 
björk. Beståndet har en liten diameterspridning och är i en fas av 
självgallring där i första hand björken faller ut. I de nedre delarna mot vägen 
finns dimensionsstubbar. I övrigt saknas tydliga spår av avverkning.  

3.3.2 Kusmyran 
Kusmyran ligger en mil norr om Stalon i en sydsluttning ner mot Fatsjön, 
och gränsar i norr mot Marsfjällets naturreservat. Genom området rinner ett 
flertal bäckar. Den västra delen är flack medan den östra delen har en del 
branta partier med rörligt markvatten. I norra delen finns inslag av 
myrmosaik. 

Området domineras av urskogsartad granskog på frisk mark av blåbärstyp. 
Skogen är präglad av höjdläget och utgörs av en sen granskogssuccession. 
Ställvis finns det mycket rikligt med gamla, grova granar, grova torrträd och 
grova lågor. Det finns också gott om garnlavsdraperade äldre träd. Skogen 
är gles men fullskiktad med en del gruppställda träd. I de brantare partierna 
är skogen förhållandevis välväxt och välsluten medan den i de flacka 
partierna är gles och lågvuxen. I några partier förekommer 
dimensionsavverkningsstubbar men naturskogskaraktären består.  

I den norra delen finns ett stråk med en äldre granbränna. Den delen 
karaktäriseras av en låg andel äldre granar, allmän förekomst av död ved 
och ett tydligt björkinslag. I en del av de branta partierna med rörligt 
markvatten finns partier med brandrefugial karaktär. Här finns ett påtagligt 
inslag av äldre granar, hänglavsbeklädda träd, samt torrträd och lågor. I de 
brandpräglade delarna finns mindre partier med ett fåtal stubbar. I övrigt 
saknas tydliga spår av skogsbruk. 
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3.3.3 Östra Svartsjöliden 
Östra Svartsjöliden är ett variationsrikt område som ligger strax väster om 
den delen av Vojmsjön som kallas Vikenviken, ca 20 km sydost om 
Dikanäs. Det är ett kuperat förfjällslandskap beläget 440 till 560 m ö h. 
Centralt ligger Östra Svartsjölidens två bergstoppar, vilka omges av ett 
småkuperat landskap med otaliga småhålor och sänkor som ofta är 
vattenfyllda. Flera bäckar rinner genom området. I norra delen av området 
återfinns Övrelandets branta sydsluttningar. Nedanför denna rinner 
Matskanån med tjärnsystemet Övre-Nedre Bleriken. Landskapet är 
genomgående blockigt, ibland med inslag av små blockhav. 

Större delen av området domineras av gammal tallskog med utpräglad 
naturskogskaraktär. I områdets södra och centrala delar växer en 
urskogsartad tallskog med allmänt med grova, 200–400 år gamla tallar, 
brandljud, torrakor och grova tallågor. På marken dominerar fattigris som 
lingon och kråkris. I andra delar av området domineras tallskogen av ca 150 
år gamla träd trots att det finns mycket få avverkningsspår och mycket gott 
om både torrträd, lågor och kolad tallved. I åter andra delar finns sparsamt 
med äldre tallöverståndare medan något område domineras av 400 år gamla 
och mycket grova träd. De äldre träden är ofta grova, upp mot 50–70 cm i 
brösthöjdsdiameter. 

I områdets övre västra delar och i fuktigare svackor och sänkor mellan de 
torrare tallbevuxna kullarna förekommer granbestånd med glest blåbärsris. 
Västra delen domineras av mosaiker av tall och självgallrande granskogar 
som föryngrats av brand. Skogen är sällan över 150 år och med starkt 
varierande beståndsstruktur då det gäller grovlekar, mängder torrträd och 
lågor. Här finns allt från välväxta och grova träd till klena stavagranar.  

I mindre delar av området, längs den väg som dragits in i området, finns mer 
triviala tallbestånd där gamla tallar har plockats ut och skogen har 
underröjts. Det finns även ett mindre område som är planterat med lärk. 

 

4. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i fyra skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets 
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 

För samtliga skötselområden gäller att främmande arter kan tas bort om 
behov uppstår. 

4.1 Skötselområde 1, skog med fri utveckling (ca 480 ha) 
Skötselområdet omfattar all skog i delområdena Ingridsbränna och 
Kusmyran. 
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Bevarandemål 
Skötselområdet ska innehålla betydande mängder nyckelelement såsom 
gamla, döda och döende träd samt vara präglad av naturliga strukturer 
såsom skiktning, luckighet och åldersspridning. Det ska finnas rikliga 
mängder död ved i olika former och nedbrytningsstadier som utgör 
gynnsamma miljöer för arter knutna till dessa substrat. Skogen ska 
huvudsakligen präglas av intern dynamik med naturliga processer såsom 
trädens åldrande och döende, stormfällningar, översvämning, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en 
del i skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området 
periodvis kan komma att få en förändrad karaktär. Typiska naturskogsarter 
ska förekomma. Arealen taiga ska inte minska. 

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

4.2 Skötselområde 2, brandpräglad skog (ca 1800 ha) 
Skötselområdet omfattar all skog i delområdet Östra Svartsjöliden. 

Bevarandemål 
Skötselområdet präglas huvudsakligen av naturliga processer såsom brand, 
trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och 
sammansättning är påverkad av brand. I perioder efter en brand kan 
områden vara öppna och luckiga med nya spirande trädgenerationer. 
Normalt hyser beståndet betydande mängder död ved. I senare stadier kan 
skogen vara mer sluten. Vissa mindre delar av skogen är naturligt fuktiga 
eller blöta och kommer därför att brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är 
en del av dynamiken i ett brandpräglat landskap. Typiska arter knutna till en 
brandpräglad skogsmiljö förekommer. Arealen taiga ska inte minska. 

Skötselåtgärder  
Bränning 
Skötselområdet får naturvårdsbrännas vid behov. Området delas då 
lämpligen upp och bränns i mindre avsnitt. Brandrotationen planeras på 
landskapsnivå utifrån länets strategi för naturvårdsbränning. Exakt 
avgränsning för eventuella naturvårdsbränningar tas fram i samband med 
den brandplan som görs inför varje enskild bränning. Vid bränning kan det 
vara nödvändigt att hugga upp brandgator eller gräva mineraljordssträngar. 
Samråd med samebyn ska genomföras inför eventuell bränning. 

I övrigt lämnas skogen för fri utveckling. Reservatet ligger inte i 
bränningstrakt och är därmed relativt lågt prioriterad för bränning enligt 
strategin.  
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4.3 Skötselområde 3, skog med restaureringsbehov (3 ha) 
Skötselområdet utgörs av en lärkplantering längsmed skogsbilvägen. Det 
finns även en plantering med främmande trädslag som gränsar till reservatet 
på södra sidan om vägen. När alla främmande trädslag inom skötselområdet 
är borta ska det inkluderas i skötselområde 2. 

Bevarandemål  
Skötselområdet utgörs på lång sikt av naturskog med enbart inhemska 
trädslag (se skötselområde 2). Arealen naturskog ska vara ca 3 hektar. 

Skötselåtgärder  
All lärk och andra främmande trädslag ska avvecklas helt. Efter avverkning 
ska området helt saneras från eventuell föryngring och får därefter utvecklas 
fritt med spontan återväxt av inhemska arter.  

4.4 Skötselområde 4, våtmarker med fri utveckling (ca 140 ha) 
Skötselområdet omfattar samtliga våtmarksmiljöer i de tre delområdena. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga ekologiska och 
hydrologiska processer med de strukturer, vegetationstyper och artsamhällen 
som hör till dessa naturmiljöer. De hydrologiska- och hydrokemiska 
förhållandena ska vara opåverkade. I våtmarkerna ska det finnas en naturlig 
vattenregim som ansluter till vattendragen. I området ska också finnas olika 
naturligt förekommande vegetationstyper.  Diken som har en påtagligt 
avvattnande effekt på områdets naturtyper får ej förekomma inom 
skötselområdet. I de trädbevuxna partierna ska det finnas måttliga mängder 
torr död ved och arter knutna till detta substrat. Arealen våtmarker ska inte 
minska. 

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

4.5 Skötselområde 5, sjöar och vattendrag med fri utveckling (ca 95 ha) 
Skötselområdet omfattar samtliga sjöar och vattendrag i de tre delområdena. 

Bevarandemål 
Skötselområdet ska ha en naturlig hydrologisk regim och det ska finnas 
livsmiljöer för typiskt förekommande arter. Vattendragen ska ha fria 
vandringsvägar samt naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden utan 
påverkan av dikning eller rätning. Vattenkvaliteten ska vara god. Arealen 
sjöar och vattendrag ska inte minska. 

Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
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5. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Östra Svartsjöliden är tillgängligt via flera skogsbilvägar. En befintlig 
vandringsled går längs områdets norra gräns, från Torpet till Blerikstugan 
och sedan vidare upp mot Matskanområdet. Det finns även en stig som leder 
från Matskanån upp mot Svartsjön strax väster om Östra Svartsjöliden. 

Ingridsbränna och Kusmyran är helt väglösa skogslandskap och därmed mer 
otillgängliga. Ingridsbränna nås nerifrån från vägen mellan Ensamheten och 
Blaikliden. Kusmyran gränsar åt väster mot en skogsbilväg och åt norr mot 
skoterleden mellan Dainan och Västansjö.  

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att de tillkommande områdena ska 
vara tillgängliga för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån 
sina befintliga förutsättningar.  

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför 
och under besök i området, via både skyltning och via olika tekniska 
lösningar. Informationen ska underlätta och förhöja upplevelsen av besöket 
och bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås.  

Leder som sköts inom ramen för reservatsförvaltningen ska vara 
framkomliga och tydligt uppmärkta. 

Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt ska sättas upp och underhållas vid vändplanen där 
leden mot Blerikstugan startar (se bilaga 2). Informationen på skylten ska 
omfatta hela Marsfjällets naturreservat med uppdaterad gräns. Det ska 
finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i 
förhållande till reservatet samt en beskrivning av naturmiljöerna och 
föreskrifter för allmänheten. Eventuella gamla informationsskyltar med 
inaktuell information ska tas bort och vid behov ersättas. 

I första hand ska leden från Torpet till Blerikstugan hållas framkomlig och 
vara tydligt uppmärkt. Vid behov ska fler leder och andra anläggningar för 
friluftslivet, t.ex. vindskydd, kunna anläggas och underhållas. 

Uppdaterad information om Marsfjällets naturreservat på Länsstyrelsens 
webb och via andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga 
resurser och prioriteringar tillsammans med information om andra 
naturreservat i länet. 

 

6. Övriga anläggningar 
Övriga stigar, skogsbilvägar och skoterleder förvaltas inte av Länsstyrelsen.  
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7. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande 
lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

 

8. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och 
målas om vid behov. 

 

9. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Gränsmarkering Reservatsgränsen 1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 2 1 
Naturvårdsbränning Skötselomr. 2 3 
Avveckling av främmande trädslag Skötselomr. 3 1 

1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
 

10. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras 
skriftligt. Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att 
reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla anläggningar, utmärkningar och 
skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.  

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

10.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 
tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått 
resultat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.  

10.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån 
reservatets skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för 
basinventering av skyddad natur. 

Bilagor 
1. Karta över skötselområden  
2. Artlista  

 





 

   

 
 

Bilaga 2 till skötselplan för delom-
rådena Ingridsbränna, Kusmyran 
och Östra Svartsjöliden i Marsfjäl-
lets naturreservat, Vilhelmina kom-
mun 
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511-3207-2017 
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Ett urval av naturvårdsarter funna i Ingridsbränna, 
Kusmyran och Östra Svartsjöliden 
Bland annat följande naturvårdsarter har noterats vid översiktlig inventering. 
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckel-
arter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. Den här är 
ingen komplett artlista utan endast ett urval av funna arter som Länsstyrel-
sen bedömer vara intressanta ur naturvårdssynpunkt. 

Hotkategorier presenteras enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut 
hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, 
DD=Kunskapsbrist. 

 
Ingridsbränna 

Svampar 

Svenskt namn Latinskt namn  Hotkategori 

Gammelgransskål Pseudographis pinicola  NT 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus  NT 
Harticka Onnia leporina  NT 
Rosenticka Fomitopsis rosea  NT 
Rynkskinn Phlebia centrifuga  VU 
Tajgaskinn Laurilia sulcata  VU 
Ullticka Phellinus ferrogineofuscus  NT 

 
Kusmyran 

Lavar  

Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 

Svampar 

Svenskt namn Latinskt namn  Hotkategori 

Doftskinn Cystostereum murrayi  NT 
Gammelgransskål Pseudographis pinicola  NT 
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Grantickeporing Skeletocutis chrysella  VU 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus  NT 
Harticka Onnia leporina  NT 
Lappticka Amylocystis lapponica  VU 
Ostticka Skeletocutis odora  VU 
Rosenticka Fomitopsis rosea  NT 
Rynkskinn Phlebia centrifuga  VU 
Sprickporing Diplomitoporus crustulinus  VU 
Tajgaskinn Laurilia sulcata  VU 
Ullticka Phellinus ferrogineofuscus  NT 

 
Östra Svartsjöliden 

Svampar 

Svenskt namn Latinskt namn  Hotkategori 

Doftskinn Cystostereum murrayi  NT 
Fläckporing Antrodia albobrunnea  VU 
Gammelgransskål Pseudographis pinicola  NT 
Granticka Phellinus chrysoloma  NT 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus  NT 
Lappticka Amylocystis lapponica  VU 
Luddfingersvamp Alloclavaria purpurea   NT 
Rosenticka Fomitopsis rosea  NT 
Rynkskinn Phlebia centrifuga  VU 
Tallstocksticka Osmoporus protractus  VU 
Ullticka Phellinus ferro-

 
 NT 

Lavar  

Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

Blanksvart spiklav Calicium denigratum NT 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 
Bårdlav Nephroma parile LC 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
Ladlav Cyphelium tigillare NT 
Luddlav Nephroma resupinatum LC 
Lunglav Lobaria pulmonaria 

 
 

 

NT 
Skinnlav Leptogium saturninum LC 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 2 till skötselplan för delområdena 
Ingridsbränna, Kusmyran och Östra Svart-
sjöliden i Marsfjällets naturreservat, Vil-
helmina kommun 
 

Artlista 
  

3(3) 
Datum Ärendebeteckning 
2018-11-13 
 

511-3207-2017 

 
 
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 
Stiftgelélav Collema furfuraceum NT 
Stuplav Nephroma bellum LC 
Vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida NT 
Vitmosslav Icmadophila ericetorum LC 

Kärlväxter 

Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

Lappranunkel Coptidium lapponicum LC 
Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum subsp. 

septentrionale 
LC 

Ormbär Paris quadrifolia LC 
Spindelblomster Neottia cordata LC 
Tibast Daphne mezereum LC 
Ögonpyrola Moneses uniflora LC 

Fåglar 

Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT 
 



  
 

Bilaga 4  
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Hur man överklagar till regeringen 
 
Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos  
regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till  
Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt. 

Ange följande 
Grundkrav 

• Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast  
genom att ange beslutsdatum och ärendebeteckning (511-3207-
2017). 

• Redogör för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och 
hur du anser att beslutet bör ändras. 

• Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med. 

• Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du 
bifoga dem. 

Kontaktuppgifter 
Ange ditt namn, adress och telefonnummer. 

Skicka överklagandet 
Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev.  
 
E-post vasterbotten@lansstyrelsen.se  
Brev Länsstyrelsen Västerbotten  

901 86 Umeå 
 
Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den 14 december 2018. 
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock 
överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet fatta-
des. 
 

 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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