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Beslut om utvidgat naturreservat för Blaikfjället i Dorotea 
och Vilhelmina kommuner 
(4 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att naturreservatet 
Blaikfjället, inrättat av Länsstyrelsen, dnr 11.121-2431-86 och utvidgat 
genom beslut 231-4017/90, ska ha den utökade geografiska omfattningen 
som framgår av bifogad karta, bilaga 1. I utökningen ingår endast statens 
mark. 

För den tillkommande delen ska beslutet om att bilda naturreservatet 
Blaikfjället gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 4 
§, 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken (bilaga 3). 

Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i gällande 
skötselplan, daterad 2007-06-19, dnr 512-13235-2005. All skogsmark i 
utökningen ska ingå i skötselområde 2 och all våtmark och alla 
vattenområden i utökningen ska ingå i skötselområde 5 i den befintliga 
skötselplanen (bilaga 3). 

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. 

Administrativa uppgifter om utökning 
Namn Blaikfjällets naturreservat 
Dossiernummer 2402054 
NVR-id 2001848 
Natura 2000, områdeskod SE0810054, Blaikfjället (omfattar ej utökning) 
Kommun Dorotea och Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 2 mil väster om Vilhelmina 
Ekokarta 22G 4&5a, 5b, 1&2c, 0&1d, 0&9e, 1&9f 
Mittkoordinat (anges i 
SWEREF99 TM) 

553335, 7164411 (för Blaikfjället inkl. 
utökning)  

Naturgeografisk region 33h, förfjällsregion med huvudsakligen 
nordligt boreal vegetation 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
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Fastighet Blaikfjället 1:1, Käl 1:33, Stockmyrbäcken 1:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal utökning 1 330 hektar 
Myrareal utökning  236 hektar 
Skogsareal utökning 1094 hektar  
Produktiv skog utökning 1087 hektar 

Syfte, skäl och reservatsföreskrifter 
Syfte, skäl och föreskrifter för naturreservatets utökade delar gäller enligt 
beslut för Blaikfjällets naturreservat, se bilaga 3. 

Ärendets beredning 
Blaikfjällets naturreservat bildades 1988 samtidigt som bland annat 
Marsfjällets och Oxfjällets naturreservat. Då omfattade reservatet endast 
statlig mark. Därefter har reservatet utvidgats med enskild mark år 1991. 
Blaikfjället ingår sedan 2003 även i nätverket Natura 2000. 

De utökade delarna i detta beslut består dels av delar intill det befintliga 
reservatet som sedan en längre tid ägts av Naturvårdsverket men som inte 
införlivats i reservatet och dels av ett område i nordväst, Getingmyrflon, 
som inventerades av Länsstyrelsen år 2003 i samband med 
regeringsuppdraget Statliga naturskogar och urskogsartade skogar (SNUS). 

Den tillkommande delen Getingmyrflon ingick i Statens fastighetsverks 
markinnehav som, i enlighet med riksdagsbeslut (Proposition 2008/09:214), 
ska skyddas som naturreservat. Området utpekades och avgränsades genom 
samråd mellan Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket inom ramen för 
regeringsuppdraget angående naturvärdesbedömning av all statlig 
skogsmark (M2002/2121/Na).1 Marken överfördes därefter till 
Naturvårdsverket för reservatsbildning. 

Det nya reservatsbeslutet innebär en utökning av reservatets areal från 
34 174 till 35 504 hektar. 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er. Följande remissinstanser har yttrat sig: 

• Dorotea kommun har inget att erinra mot förslaget. Dorotea
kommun ser gärna att lokala entreprenörer anlitas vid skötselåtgärder
i reservaten inom kommunen. Dorotea kommun påpekar också att
underhållet av anläggningarna, t ex spänger och trappor i
Blaikfjällets reservat är bristfälligt och bör åtgärdas.

• Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

• Statens fastighetsverk (SFV) har inga invändningar mot förslaget.

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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• Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inget att framföra med
anledning av förslaget. 

• Vilhelmina kommun tillstyrker förslaget.
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 

Beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Blaikfjället består av en närmare fem mil lång 
lågfjällsutlöpare som ligger på gränsen mellan Vilhelmina och Dorotea 
kommuner. Blaikfjället är den största och bäst utbildade förfjällsplatån längs 
vår fjällkedja. Reservatet sträcker sig i nordvästlig riktning från Sagatun i 
sydost till Rönnäsmyran i nordväst, där det gränsar mot Gitsfjällets 
naturreservat.  

Blaikfjället kännetecknas främst av de vidsträckta myrarna och de mycket 
rika gran- och sumpskogar som omger dessa. Blaikfjällets sluttningar är 
extremt produktiva. 

Utökningen av Blaikfjället består främst av garnlavsdraperad urskogsartad 
granskog med stort inslag av gamla 200–300-åriga granar. Skogen är ofta 
grov och högvuxen och växer delvis på fast mark och delvis på sumpig 
mark.  

Överlag är skogen skiktad, har många grova till mycket grova träd och gott 
om död ved. Speciellt i sumpskogs- och bäckpartierna är tillgången på grova 
lågor ofta riklig.  

Inslaget av lövträd är överlag allmänt till bitvis rikligt. Lövinslaget utgörs 
huvudsakligen av björk men det finns även partier med gamla, grova rönnar. 

Ett flertal små till medelstora myrar förekommer i utökningen Många har 
karaktären av öppna, svagt sluttade fastmattekärr bevuxna med tråd- och 
flaskstarr. Myrarna är huvudsakligen hydrologiskt intakta frånsett myren i 
Getingmyrflons östra del mot Blaikfjället tidigare reservatsgräns som är 
påverkad av dikning.  

Länsstyrelsens motivering 
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. 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 behöver det därför undantas från 
skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena 
påtagligt skulle skadas.  

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara den biologiska mångfalden. Genom beslutet säkerställs områdets 
höga naturvärden.  
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  Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 
Utökningen av Blaikfjällets naturreservat bidrar till att nå 
miljökvalitetsmålen Levande skogar och Myllrande våtmarker genom att 
ytterligare ca 880 hektar produktiv skogsmark nedan gränsen för fjällnära 
skog respektive 236 hektar våtmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet 
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. 

De tillkommande delarna berör områden som är av riksintresse för rörligt 
friluftsliv och vattendrag enligt 4 kap. 2 och 6 §§ miljöbalken.  

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 
av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra 
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av 
områdets naturvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och 
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer och där det krävs starka 
restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bibehållas och 
utvecklas.  

Länsstyrelsen har bedömt att Blaikfjällets naturreservat därför, i enlighet 
med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och 
bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör utökas med 
delarna angivna i bilaga 1 enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

De tillkommande delarna berör ett område som är av riksintresse för 
rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att 
nämnda riksintresse är förenligt med ett skydd av området. 

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området 
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i 
markanvändning. 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 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. Av särskild 
betydelse är att området för det befintliga reservatet Blaikfjället är utpekat 









Bilaga 3. Beslut och skötselplan för Blaikfjällets naturreservat
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1. Syfte med säkerställande och skötsel

Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara områdets 
unika lågfjällsmiljö, en stor sammanhängande mosaik av granurskog, myr och lågfjäll. 
Reservatet ska i sin helhet lämnas till att få utvecklas fritt, vilket innebär att naturliga 
processer i området så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen, ska tillåtas fortgå utan 
mänsklig påverkan.  

Reservatet ska inom ramen för bevarandet även göras mer tillgängligt för besökare. 

2. Beskrivning av objektet

2.1 Administrativa data 

Namn Blaikfjället
Skydd Naturreservat – 2402054 
Kommun Dorotea och Vilhelmina 
Läge 4.5 mil lång lågfjällsutlöpare belägen på gränsen mellan 

Vilhelmina och Dorotea kommun, kartblad 22G, 
naturgeografisk region 33h, koordinat 1514000 / 7165000 

Ägarkategori Staten genom Naturvårdsverket, Statens fastighetsverk 
Totalareal 34132 ha
Vatten 334 ha
Våtmark 17498 ha
Ungskog 96 ha
Granskog 11552 ha
Tallskog 6 ha
Fjällbjörkskog 2094 ha
Lövrik barrskog 
(gran / glasbjörk) 

2046 ha 

Fjällhed 76 ha
Fjälläng 377 ha
Förvaltare Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Blaikfjället består av en närmare fem mil lång lågfjällsutlöpare som ligger på 
gränsen mellan Vilhelmina och Dorotea kommun, mellan Malgomajs och Ormsjöns 
dalgångar. Blaikfjället är den största och bäst utbildade förfjällsplatån längs vår fjällkedja. 
Reservatet sträcker sig i nordvästlig riktning från Sagatun i sydost till Rönnäsmyran i 
nordväst, där det gränsar mot Gitsfjällets naturreservat. Platån är svagt böljande och har en 
genomsnittlig höjd på 600-700 m ö h. De högst belägna delarna, Gäddsjöklumpen 716 m ö h 
och Klinkhöjden 724 m ö h, ligger längst i öster. Blaikfjället kännetecknas främst av de 
vidsträckta myrarna och de mycket rika gran- och sumpskogar som omger dessa. Blaikfjällets 
sluttningar är extremt produktiva.  

Blaikfjället innefattar ett av landets största myrkomplex, 17 500 hektar våtmark finns inom 
reservatet. Här hittas i stort sett alla förekommande myrtyper, från fattigkärr till rika 
sumpskogar och fågellivet är överlag mycket rikt. Sädgäss, tranor, dvärgbekasiner och 
myrsnäppor är vanliga inom reservatet och kring myrgölarna kan man även få se krickor och 



smalnäbbad simsnäppa. Skogsfågel som tjäder, orre, järpe och dalripa är vanligt före-
kommande arter.  
 
Skogen inom reservatet är extremt grandominerad och har ofta ett stort inslag av björk, 
särskilt i de högre belägna delarna. På Blaikfjällets topplatå är granarna låga och ofta även 
toppbrutna till följd av den dimfrost som vintertid tynger ner träden. Tall förekommer endast 
sporadiskt längs myrarkanterna i området och är ofta kraftigt påverkade av tjäderbete. Skogen 
inom reservatet är överlag urskogsartad. Den typiska blaikfjällsskogen är högrest, har en hög 
andel död ved och är ofta draperad av hänglavar. För den som vill besöka en genuin urskog så 
är området kring Skällmyrskullarna att rekommendera. Inslaget av sumpskog är genomgående 
mycket stort inom reservatet. Längst i öster, där berggrunden utgörs av kalkrik alunskiffer, 
finns imponerande högörtsgranskogar med arter som t ex tolta, nordisk stormhatt och tibast. 
Särskilt rika och produktiva granurskogar finns i de branta sluttningarna nedanför Sagatun 
och norr om Nyland. Ett flertal bäckar i reservatet är djupt nerskurna alunskiffern. 
Mullramlet, som ligger vid Djupdalsberget är en mycket djupt nedskuren bäckravin och en 
imponerande syn, väl värd ett besök.   
  
Tidigare var myrarna på Blaikfjället av stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder 
till djuren. På ett flertal av myrarna finns fortfarande gamla sildiken, hässjestörar, lador och 
stigar kvar efter denna epok. Sydsidan av Blaikfjället har dessutom varit ett av länets största 
fäbodsområden. Fäbodsplatser finns t ex vid Krokåbodarna, Hogdalsbergsbodarna och 
Tuvbäcksbodarna. 
 
Blaikfjället är ett mycket viktigt område för renskötseln. Vilhelmina södra sameby bedriver 
idag renskötsel i området. Längs hela fjället går en delvis röjd renflyttningsled. Ett flertal 
anläggningar i form av hägn och renvaktarstugor finns utmed denna led. Blaikfjället är en 
naturlig betesplats och även ett viktigt uppsamlingsställe för renarna under hösten.  
 
 

 
 

            Figur 1. Översiktskarta för Blaikfjällets naturreservat. 
 

 



 

2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Blaikfjället ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810054), den 
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. Området är utpekat både som SCI- och 
SPA-område. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen och som senare kommer att 
genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden som finns utpekade för Natura 
2000.   
 
 
3. Skötsel av naturvärden  
 
3.1 Fågellivet 
 
Blaikfjället är utsett som ett särskilt skyddsområde (SPA) för fåglar enligt fågeldirektivet. 
Följande fågelarter skall därför särskilt värnas inom området. 
 
  Tabell: Förteckning över de fågelarter som finns anmälda vid utpekande av Blaikfjället som SPA-område.  
 

Art Kvalitetsmål Åtgärd 

Smålom  
Ska regelbundet häcka inom 
området.  

Populationsuppföljning 

Blå kärrhök ” ” 
Kungsörn  ” ” 
Järpe  ” ” 
Tjäder  ” ” 
Trana  ” ” 
Ljungpipare ” ” 
Brushane  ” ” 
Myrsnäppa  ” ” 
Storspov  ” ” 
Grönbena  ” ” 
Smalnäbbad simsnäppa ” ” 
Silvertärna  ” ” 
Sparvuggla  ” ” 
Pärluggla  ” ” 
Spilkråka ” ” 
Tretåig hackspett  ” ” 
Orre  ” ” 
Hökuggla  ” ” 

 
 
3.2 Fjällbarrskog 
Innefattar all barrskog inom reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad fjällbarrskog ska vara minst 13 700 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala 

vedvolymen. 
• För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig 

dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas.  

 
Åtgärder 
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket 
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga. 



 

3.3 Låglänt fjällbjörkskog 
Innefattar all skog inom reservatet som på grund av höjdläget ihuvudsak domineras av björk.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad låglänt fjällbjörkskog ska vara minst 2094 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 10 %. 
• Minst fem arter som är typiska för fjällbjörkskog ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket 
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga. 
 
3.4 Fjällhedar och fjällängar 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av fjällhed och fjälläng ska vara minst 450 hektar.   
• Naturtypernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst fem arter som är typiska för respektive naturtyp ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
Fri utveckling av naturtyperna. Tillsyn av terrängkörning. Kanalisering av tillåten terräng-
körning. Ej tillåta utfodring av ren vid naturtyperna.    
 
3.5 Våtmarker och vatten  
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar, 
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 17 832 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Skogssjöarnas och vattendragens vattenkemi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Främmande arter får ej förekomma. 
• Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna 

hittas.  
• Lappranunkel och skogsrör ska finnas i livskraftiga bestånd 

 
Åtgärder 
Fri utveckling av naturtyperna. Tillsyn av terrängkörning. Kanalisering av tillåten terräng-
körning. Ej tillåta utsättning av fisk i naturligt fisktomma vatten.  
 
 
4. Friluftsliv 
 
Blaikfjället är med sina dryga 34 000 hektar, bestående av en mosaik av milsvida våtmarker,  
produktiva granurskogar, fjällbjörkskogar, hedar och ängar ett unikt reservat. De flesta som 
besöker reservatet tar sig in till reservatet från öster, via Sagatun. Blaikfjället är ett unikt 
vildmarksområde och det är viktigt att området även fortsättningsvis behåller sin karaktär.  
 



 

 
 
Anordningar som tillförs reservatet ska därför vara enkla, informationen om området ska var 
mycket bra och lättillgänglig.  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Informationsskyltar i A3-format finns uppsatta på ett flertal strategiska ställen inom reservatet 
och på ett par platser finns större informationstavlor om reservatet. Vid Sagatun finns en 
uppmarkerade naturstigar för den som vill ta en kortare vandringstur inom reservatet. 
Informationsskyltar som beskriver förekommande naturtyper finns utplacerade längs leden. 
Vid Sagatun finns även en raststuga som ägs av naturvårdsfonden men idag är utarrenderad 
till en lokal skoterklubb. En väg passerar längs med reservatets västra gräns, vägen mellan 
Brännåker och Granliden.   
 
4.1.1 Kvalitetsmål 
 

• Det är viktigt att reservatet även fortsättningsvis behåller sin vildmarkskaraktär. Det 
övergripande målet för friluftslivet är därför att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. 

• Informationsskyltar i A0-storlek ska finnas uppsatta på de enligt skötselplan 
utmarkerade platserna inom reservatet. 

• Information i form av broschyrer, kartor mm ska vara lätt att tillgå för de som vill 
besöka området. 

• Reservatet ska ha två entréer, vid Sagatun samt vid vägen mellan Brännåker och 
Granliden.   

• En väl uppmarkerad och spångad naturstig ska finnas vid Sagatun. 
• Det ska vara lätt att hitta till reservatsentréerna från de allmänna vägarna.  
 

4.1.2 Åtgärder 
 

• Iordningsställa en informationsplats (entré) vid vägen mellan Brännåker och 
Granliden.  

• En ny reservatsskylt i A0-format + ställ ska tas fram och sättas upp på angivna platser 
enligt bilaga 1. Skyltarna och ställen ska sedan bytas ut vid behov. 

• Reservatsbroschyrer och kartor (t ex dragkartor) ska finnas tillgängliga vid de två 
entréerna till reservatet. 

• Se över och förbättra den befintliga naturstigen vid Sagatun. 
• Anlägga en ny vandringsled från Sagatun till en utkikspunkt samt anlägga ett 

vindskydd på lämplig plats. Ledens sträckning ska koordinatsättas. 
• Skyltningen från de allmänna vägarna ska ses över. 

 
5. Övriga anläggningar 
 
Inomreservatet finns 15-tal mindre skogskojor. Dessa är ej avsedda för friluftslivet utan 
används av jaktlag, privatpersoner och renskötare. Vid Sagatun har den lokala skoterklubben 
en raststuga. Även två renhagar finns inom reservatet (bilaga 2).   
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning. Jakten är i de flesta fall 
utarrenderad till lokala jaktlag. Statligt jaktkort säljs för en mindre del av reservatet. 
 



 

 
7. 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. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder  
 
Åtgärd Tidpunkt 
   
Ta fram en ny reservatsskylt i A0-format + ställ (2 ex).  2007-2008 
Anordna en entré (större informationsplats) vid vägen 
mellan Brännåker och Granliden 

2007-2009 

Se över och förbättra naturstigen vid Sagatun 2007-2009 
Anlägga en vandringsled från Sagatun till en lämplig 
utsiktsplats. Där ska ett vindskydd med eldstad byggas. 

2007-2009 

Ta fram dragkartor till området, vilka placeras vid 
entréerna. 

2007-2009 

 
 
9. Tillsyn och uppföljning 
 
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 
rapporteras.  
 
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. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.  
 
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden har tagits fram. 
Denna ska användas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
 
   Anna Wenngren 
 
 
Bilagor:  1. Övriga anläggningar 

2. Anläggningar och information för friluftsliv. 
 3. Naturtypsindelning 
 
 
 



 

Sändlista 
 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterrassen 36, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Statens fastighetsverk Brogatan 11, 903 25 Umeå 
Dorotea kommun, Miljökontoret, Torget 6, 917 81 Dorotea 
Vilhelmina kommun, Miljökontoret, 912 81 Vilhelmina 
Naturvårdsregistret – Anna W 



                                       BILAGA 1 
 
        
ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR  
 
 

 
 
Karta med renflyttningsled, renhagar (röda cirklar), renvaktarstugor (röda byggnader) och 
övriga byggnader (svarta byggnader) utmarkerade. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 11.121-2431-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  BILAGA 2 

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 

Karta med informationsplatserna / entréerna och vandringsleden utmarkerade. 
Informationsplatsen i norr kan ev. komma att placeras längre västerut längs vägen och efter 
samråd med berörd sameby.  

Tillhör reservatsbeslut dnr: 11.121-2431-86 



BILAGA 3

   NATURTYPSINDELNING BLAIKFJÄLLET 

Tillhör reservatsbeslut dnr: 11.121-2431-86 
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