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Beslut om bildande av Svanaträskmyrans  
naturreservat i Lycksele, Vilhelmina och Åsele kommuner 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.  

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

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 
Namn Svanaträskmyran 
Dossienummer 2402318 
NVR-id 2045131 
Natura 2000-område Svanaträskmyran (SE0810521) 

Öreälven (SE0810434) 
Kommun Lycksele, Vilhelmina och Åsele  
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 5 mil OSO om Vilhelmina  
Ekokarta 22H 0-1h-j 
Mittkoordinat 631569, 7155924 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt boreal 

vegetation 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket, enskild 
Fastigheter Lycksele: Lillberg 1:4, 1:5, Norrberg 1:2, Råberg 1:10  

Vilhelmina: Järvsjö 2:46 
Åsele: Sandsjö 1:8, 2:20 

Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 1473 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

1462 ha 
446 ha 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara värdefulla naturmiljöer i form av ett 
i huvudsak ostört myr- och naturskogslandskap. Landskapets våtmarker, 
skogar, sjöar, vattendrag och andra ingående naturmiljöer ska bevaras och 
vid behov återställas. Syftet är också att bevara den biologiska mångfalden 
knuten till dessa miljöer, bland annat i form av en livskraftig myrfågelfauna. 
Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose 
behovet av områden för friluftslivet. 

I området förekommande Natura 2000-naturtyper och Natura 2000-arter ska 
bidra till gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.  

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Där det finns behov ska sanering av främmande trädslag utföras. 
Informationsskyltar sätts upp för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Svanaträskmyran är ett av länets absolut främsta myrområden. Det har 
mycket höga naturvärden knutna till de variationsrika och välutbildade 
myrtyperna, orördheten och den intressanta floran och faunan. Myrarna är 
stora och endast mycket marginellt påverkade, samt innehåller 
representativa exempel på en rad av regionens myrtyper. Området har 
mycket höga ornitologiska värden och hyser en rad rödlistade arter knutna 
till både våtmarkerna och naturskogsmiljöerna. Området klassades med 
högsta värde (klass 1) i våtmarksinventeringen och ingår i myrskyddsplanen 
som ett av de mest skyddsvärda myrkomplexen i Sverige. De höga 
naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande 
och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas.  

Följande arter och naturtyper är utpekade enligt Natura 2000 och utgör 
prioriterade bevarandevärden: 

Naturtyper: myrsjöar (3160), mindre vattendrag (3260), aapamyrar (7310), 
taiga (9010), skogsbevuxen myr (91D0/9740). 

Arter: blå kärrhök, brushane, grönbena, jorduggla, järpe, ljungpipare, orre, 
pärluggla, silvertärna, smalnäbbad simsnäppa, sparvuggla, spillkråka, 
sångsvan, tjäder, trana, tretåig hackspett. 

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller 

vindkraftverk, 
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2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 

funktion eller användningssätt,  
 

3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång, stängsel, ledning eller rör,  
 

4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, rensa eller utfylla,  
 

5. tippa, dumpa eller anordna upplag, 
 
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som 

till exempel muddring, dämning eller reglering, 
 
7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta 

bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande, 

 
8. införa för området främmande arter, 
 
9. framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fällt 

högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark 
eller på is, 
 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen 
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall). 

 
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 reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
3. sanering av främmande trädslag, 
 
4. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, 

hacka, gräva eller omlagra, 
 

2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 
buskar, såväl stående som liggande, 

 
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid 

på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

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

 
Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna 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 föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta 
beslut, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437). 

Ärendets beredning 
I samband med att den rikstäckande våtmarksinventeringen slutfördes i 
början av 1990-talet pekades Svanaträskmyran ut som ett av länets 31 mest 
skyddsvärda myrområden i Myrskyddsplanen för Sverige. Landets 
länsstyrelser har i uppdrag av regering och riksdag att ge samtliga områden i 
Myrskyddsplanen ett långsiktigt skydd.  

År 2004 föreslogs att området, som en del i ett större område kallat 
Granasjömyrarna, skulle ingå i Natura 2000 enligt Art- och habitatdirektivet 
samt enligt Fågeldirektivet. År 2005 godkände EU-kommissionen 
Gransjömyrarna som en del av unionens nätverk av skyddade områden. 
Under 2016 bryts Svanaträskmyran ur Gransjömyrarna och blir ett eget 
Natura 2000-område. 

Länsstyrelsen har besökt området och inventerat det vid ett flertal tillfällen. 
Arbetet med att skydda området inleddes 2001 genom att Naturvårdsverket 
tillstyrkte att Länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörda 
markägare. Efter förhandlingar med markägarna har staten förvärvat större 
delen av marken och i övrigt träffat överenskommelser om 
intrångsersättning. 
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Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er. Skogsstyrelsen, Lycksele kommun, Vilhelmina kommun, Åsele kom-
mun, Havs- och vattenmyndigheten samt SGU har tillstyrkt reservatsförsla-
get. Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.  

Beskrivning av reservatet 
Svanaträskmyrans naturreservat består av Svanaträskmyran, Stormyran och 
Ytter-Stormyran. Tillsammans bildar de ett kontrastrikt myrkomplex som 
breder ut sig söder om vägen vid Råberg, mitt emellan Lycksele och 
Vilhelmina. Granån rinner upp i myrkomplexet och avvattnar det österut till 
Örån. Hela området är representativt för Stöttingfjällets myrar med sina 
fattiga vegetationstyper och kulturhistoriska spår. Skogen i området är 
nästan helt grandominerad naturskog med ett varierande inslag av björk. Det 
förekommer contorta inom reservatet. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att 
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets 
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som 
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för områdesskydd genom att det bland annat ingår i den nationella 
myrskyddsplanen samt ligger i en utpekad värdetrakt för granskog 
(Stöttingfjället). Därmed är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och 
utveckla de utpekade värdena. Tack vare placeringen i en värdetrakt bidrar 
skyddet även till bättre grön infrastruktur och ökad biologisk mångfald på 
landskapsnivå. 

Förenlighet med miljömål, friluftsmål, EU-direktiv och riksintressen 
Bildandet av Svanaträskmyrans naturreservat stärker möjligheterna att nå 
det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker genom att ca 970 
hektar våtmarker undantas från exploatering. Dessutom stärks möjligheterna 
att nå miljömålet Levande skogar genom att ytterligare ca 446 hektar 
produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom 
till att stärka möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
genom att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Reservatet 
bidrar även till att stärka möjligheterna att nå det nationella friluftsmålet 
Tillgänglig natur för friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden 
bevaras. 

Vidare bidrar skyddet till gynnsam bevarandestatus för ingående Natura 
2000-naturtyper på biogeografisk nivå. De krav som ställs på bevarande av 
områdets naturvärden utifrån dess status som Natura 2000-område utgör 
också ett motiv för ett starkt naturskydd av området. 
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Svanaträskmyran ligger inom ett område av riksintresse för naturvården 
(Stöttingfjället), vilket ytterligare motiverar att området undantas från 
exploatering. 

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

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och 
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer samt där det krävs 
starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och 
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Svanaträskmyran därför, i enlighet 
med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och 
bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras 
som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

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 
föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Upplysningar 
Föreskrifterna under C ovan, 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 kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. Av särskild 
betydelse är att området ingår i flera Natura 2000-områden enligt EUs 
fågeldirektiv och habitatdirektiv. Beträffande Natura 2000-områdena gäller 
tillståndsplikt enligt 7 kap. 28a-29b §§ miljöbalken för åtgärder och 
verksamheter som direkt eller indirekt på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön. Det gäller även åtgärder som vidtas utanför Natura 2000-
områdena. 

Före anordnandet av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c § 
förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att bevara värdefulla naturmiljöer i form av ett 
i huvudsak ostört myr- och naturskogslandskap. Landskapets våtmarker, 
skogar, sjöar, vattendrag och andra ingående naturmiljöer ska bevaras och 
vid behov återställas. Syftet är också att bevara den biologiska mångfalden 
knuten till dessa miljöer, bland annat i form av en livskraftig myrfågelfauna. 
Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose 
behovet av områden för friluftslivet. 

I området förekommande Natura 2000-naturtyper och Natura 2000-arter ska 
bidra till gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.  

Syftet ska uppnås genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern 
dynamik. Där det finns behov ska sanering av främmande trädslag utföras. 
Informationsskyltar sätts upp för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 
 

2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Svanaträskmyran 
Dossienummer 2402318 
NVR-id 2045131 
Natura 2000-område Svanaträskmyran (SE0810521) 

Öreälven (SE0810434) 
Kommun Lycksele, Vilhelmina och Åsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 5 mil OSO om Vilhelmina,  
Ekokarta 22H 1h, 22H 0-1i, 22H 1j 
Mottkoordinat 631569, 7155924 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt 

boreal vegetation 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket, enskild 
Fastigheter Lycksele: Lillberg 1:4, 1:5, Norrberg 1:2, Råberg 1:10  

Vilhelmina: Järvsjö 2:46, Åsele: Sandsjö 1:8, 2:20 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 1473 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

1462 ha 
446 ha 
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2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Myrsjöar 3160 7 
Mindre vattendrag 3260 2 
Aapamyrar 7310 970 
Taiga 9010 320 
Icke natura-skog 9900 160 
Skogbevuxen myr 91D0 5 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
 
2.3 Natura 2000 
Hela reservatet är skyddat inom Natura 2000, EU:s nätverk av skyddade 
områden. Svanträskmyran (SE0810521) är både ett SAC-område med 
utpekade naturtyper enligt habitatdirektivet (EU-rådets direktiv 92/43/ EEG 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) och ett SPA-
område (EU:s fågeldirektiv 2009/147/EG). Vattendragen i reservatet är 
dessutom en del av SAC-området Öreälven (SE0810434). 

Syftet med Natura 2000-områdena är att bevara och återställa gynnsamt 
tillstånd för de prioriterade bevarandevärden som anges nedan. Området ska 
bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för 
förekommande habitat och arter. Bevarandesyftet utgår från 17 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

2.3.1 Utpekade naturtyper och känslighet för förändring 
Fem naturtyper inom reservatet är utpekade i EU:s habitatdirektiv: myrsjöar 
(3160), mindre vattendrag (3260), aapamyrar (7310), taiga (9010) och 
skogsbevuxen myr (91D0/9740). De naturtyper inom reservatet som har ett 
nationellt prioriterat bevarandevärde är aapamyrar och taiga. 
Klimatförändringar som påverkar igenväxningstakt och artsammansättning 
kan vara ett generellt hot mot samtliga naturtyper. I övrigt är de utpekade 
naturtyperna känsliga för hydrologisk påverkan, till exempel dämning, 
markavvattning och körning med tunga maskiner. Skogen är känslig för 
olika typer av skogsbruksåtgärder, till exempel avverkning. 

2.3.2 Utpekade arter  
Blå kärrhök, brushane, grönbena, jorduggla, järpe, ljungpipare, orre, 
pärluggla, silvertärna, smalnäbbad simsnäppa, sparvuggla, spillkråka, 
sångsvan, tjäder, trana, tretåig hackspett. 

2.4 Beskrivning av reservatet  
Svanaträskmyrans naturreservat består av Svanaträskmyran, Stormyran och 
Ytter-Stormyran. Tillsammans bildar de ett kontrastrikt myrkomplex som 
breder ut sig söder om vägen vid Råberg, mitt emellan Lycksele och 
Vilhelmina, på 500-600 m ö h. Granån rinner upp i myrkomplexet och 
avvattnar det österut till Örån. Hela området är representativt för 
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Stöttingfjällets myrar med sina fattiga vegetationstyper och kulturhistoriska 
spår.  

 

2.4.1 Geologi och geomorfologi 
Bergrunden i de västra sluttningarna utgörs av porfyrisk granit av så kallad 
Revsundstyp som är karakteristisk för länets inland. Revsundsgranit ger 
vanligen upphov till näringsfattiga moräner. I reservatets lägre liggande 
delar utgörs berggrunden av metagråvacka som annars är mer vanlig i länets 
kustområde. Två diabasgångar löper i nordsydlig riktning i reservatets 
centrala delar. Det finns även diabasgångar på flera platser i anslutning till 
reservatets södra gräns. I anslutning till diabasgångarna finns förutsättningar 
för näringsrik morän och näringsrikt vatten. 

Området ligger över HK, högsta kustlinjen. Jordarterna domineras av torv 
och morän, med tunt moräntäcke inom de högsta delarna i sydväst. Mindre 
drumlinformer orienterade i sydostlig riktning finns inom hela området. 
Längst i norr finns inslag av grova isälvssediment. 

2.4.2 Myrarna 

Svanaträskmyran 

Svanaträskmyran breder ut sig i öst-västlig riktning mellan Vinliden och 
Svartliden kring det centralt liggande Svanaträsket. Våtmarkerna utgörs till 
största delen av ristuvsamhällen och rena mosseytor i mosaik med fattiga, 
soligena fastmattekärr. Tuvull och taggstarr bildar fältskikt på en matta av 
klubbvitmossa. Ängskovall och Jungfru Marie nycklar är karaktärsväxter i 
fältskiktet.  

Den välutbildade, mycket fattiga strängblandmyren i nordöst är på gränsen 
till ombrotrof. Flaggvitmossa och kallgräs bildar mjukmatta mellan 
rissträngarna. Det centralt liggande slåtterkärret är en fattig mjukmatta 
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dominerad av flaskstarr. Flera källor i fastmarkskanten ger blöta, något 
artrikare kärrytor.  

Svanaträsket omges av en lågvass av flaskstarr, vilken troligen gynnats av 
sänkning av tjärnen. En ställvis frodig björk-gransumpskog bildar en bård 
utmed Svanaträskbäcken. Det finns flera sildiken med björkridåer. 

Stormyran 

Stormyran i nordväst utgörs av topogena kärr och blandmyrar av mosaiktyp 
som sluttar svagt ner mot Granån i söder. De centrala delarna sydväst om 
Stormyrtjärnen består av strängflarkärr. 

De öppna kärren domineras av mjuka starr-vitmossesamhällen. Dessa 
övergår västerut i svagt sluttande kärr där starr eller tuvull bildar fältskikt. 
Lokalt finns mycket rikligt av Jungfru Marie nycklar. Gränsen mot fastmark 
utgörs av risdominerade växtsamhällen. 

Stormyrtjärnen omges av lågvassar med flaskstarr. Omkring Stormyrtjärnen 
breder ett strängflarkkärr ut sig med stora lösbottenflarkar med dystarr och 
ett mycket svagt bottenskikt. De däms av täta strängar med starr och 
sotvitmossa. Enstaka flarkgölar förekommer.  

Kärren har slåttrats, vilket hässjerester vittnar om. Ett dike i nord-sydlig 
riktning har genom översilning förbättrat starrslåttern. Diket har endast svag 
lokal påverkan på våtmarkerna. 

Ytter-Stormyran 

Ytter-Stormyran i öster domineras av strängblandmyr.  Det finns även inslag 
av små områden med topogena kärr, ristuvmosse och sumpgranskog av 
lågörtstyp.  

Ett storskaligt, nätformigt mönster har bildats i strängblandmyren. De höga 
strängarna domineras av högvuxen dvärgbjörk. Däremellan ligger 
mjukmattor av vattenkrokmossa eller vitmossor med ett glest fältskikt av 
dy- eller sumpstarr.  

2.4.3 Skogarna 
Skogarna utgör mest randområden och myrholmar i kanterna. Ute på de 
öppna myrytorna finns en mindre areal myrholmar samt ridåer längs 
bäckarna. Det ingår även ett stort gammalt hygge på udden i sydväst med 
misslyckad tallkultur som idag är en gles björkskog med glasbjörk i 
buketter. I sydöstra kanten finns två myrholmar som är planterade med 
contortatall. I övrigt är skogen nästan helt grandominerad med ett varierande 
inslag av björk. Till övervägande del är det fråga om skiktad grannaturskog 
med en beståndsålder uppemot 150 år och inslag av äldre träd på över 200 
år. Skogen är ofta gruppställd och luckig. Det finns genomgående gott om 
gamla träd och torrträd medan frekvensen av lågor varierar från sparsamt till 
rikligt. 
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2.4.4 Arter 
Våtmarkerna har höga ornitologiska värden. Grönbena och brushane (VU) 
är karakteristiska arter för de öppna kärren, medan ljungpipare och småspov 
är vanliga på blandmyren. I Svanaträsket förekommer bland annat 
svarthakedopping, gluttsnäppa, kricka, vigg och sångsvan. I reservatet 
förekommer även enkelbeckasin, gulärla, hökuggla, jorduggla, myrsnäppa, 
orre, storspov (NT), smalnäbbad simsnäppa, svartsnäppa, sädgås (NT), 
sävsparv (VU), tretåig hackspett (NT), videsparv (VU) och ängspiplärka 
(NT) (rödlistekategori enligt Rödlista 2015, där NT = nära hotad och VU = 
sårbar).  

Andra intressanta arter som hittats i området är klubbvitmossa, 
knoppvitmossa, källpraktmossa, kärrskedmossa, vattenkrokmossa, garnlav 
(NT), knottrig blåslav (NT), stuplav, doftskinn (NT), gammelgransskål 
(NT), granticka (NT), Friggas pärlemorfjäril, tallgräsfjäril, vågbandad 
barkbock och utter (NT). 

2.4.5 Kulturspår 
I området finns rikligt med spår efter myrslåtter, både i form av hässjerester 
och sildiken. Vid Svanaträskets utlopp finns en gammal fördämning och 
kring tjärnen finns rester efter hässjor. Många stora och välbevarade hässjor 
står i det centralt liggande öppna kärret. Även på Stormyran finns 
hässjerester. 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 5 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. 

3.1 Skötselområde 1, våtmarker med fri utveckling (975 ha) 
Skötselområdet utgörs av samtliga våtmarker inom reservatet. Myrarna har i 
stort sett helt opåverkad hydrologi. Endast något enstaka grunt dike 
förekommer.  

3.1.1 Bevarandemål 
Skötselområdet utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Våtmarkerna har 
en intakt, naturlig hydrologi. Typiska arter av bl.a. mossor, kärlväxter och 
fåglar förekommer. Arealen våtmarker i reservatet utgör ca 975 hektar. 

3.1.2 Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
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3.2 Skötselområde 2, skogar med fri utveckling (470 ha) 
Skötselområdet består av all skog inom reservatet. I angränsande 
skogsbestånd förekommer flera främmande trädslag, bland annat 
contortatall, vilka potentiellt kan komma att sprida sig innanför 
reservatsgränsen. 

3.2.1 Bevarandemål 
Skötselområdet utgörs av naturskog med enbart inhemska trädslag. Skogen 
innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom döda och döende 
träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen präglas 
huvudsakligen av intern dynamik med naturliga processer såsom trädens 
åldrande och döende, brand, stormfällningar, 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 arter som är 
beroende av kontinuitetsmiljöer förekommer. Andelen taiga ska vara ca 320 
ha. 

3.2.2 Skötselåtgärder 
Skötselområdet lämnas i första hand för fri utveckling, men sanering av 
främmande trädslag ska genomföras om behov uppstår.  

3.3 Skötselområde 3, skogar med restaureringsbehov (7 ha) 
Skötselområdet utgörs av contortaplanteringar. 
 
3.3.1 Bevarandemål  
Skötselområdet utgörs på lång sikt av naturskog med enbart inhemska 
trädslag. Skogen innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen 
präglas huvudsakligen av intern dynamik med naturliga processer såsom 
trädens åldrande och döende, brand, stormfällningar, 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 arter som är 
beroende av ostörda kontinuitetsmiljöer förekommer.  Arealen taiga ska 
vara ca 7 hektar. 
 
3.3.2 Skötselåtgärder  
All contortatall och andra främmande trädslag ska avvecklas. Området ska 
därefter få utvecklas fritt med spontan återväxt av inhemska arter. 

3.4 Skötselområde 4, sjöar med fri utveckling (7 ha) 
Skötselområdet utgörs av Svanaträsket, Stormyrtjärnen och några mindre 
myrsjöar. Svanaträsket har troligtvis sänkts. Spår av en gammal fördämning 
ska finnas i utloppet.  
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3.4.1 Bevarandemål 
Skötselområdet utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Området har en 
naturligt hydrologisk regim. Arealen myrsjöar i reservatet utgör ca 7 hektar. 

3.4.2 Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

3.5 Skötselområde 5, vattendrag med fri utveckling (2 ha) 
Skötselområdet består av Granån och Svanaträskbäcken (SE715654-159530 
i VISS, Vatteninformationssystem Sverige), biflöde till Örån och del av 
Natura 2000-området Öreälvens avrinningsområde. Vattendragen bedömdes 
ha god ekologisk status 2015. Utter har rapporterats från Granån. 

3.5.1 Bevarandemål 
Skötselområdet utvecklas fritt och präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till dessa naturtyper. Vattendraget har 
en naturliknande hydrologisk regim. Arealen vatten i reservatet utgör ca 2 
hektar. 

3.5.2 Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 

 

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 
och anläggningar, bilaga 1.  

4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
Tillgängligheten till reservatet är god så tillvida att det angränsar till en 
allmän väg, men större delen av området utgörs av våtmarker och kan därför 
vara mycket svårframkomligt under barmarkssäsongen.  

4.1.1 Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet nyttjas utifrån sina 
naturgivna förutsättningar i form av ett stort, orört naturlandskap.  

Det är möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, under 
och efter besök i området, både via informationsskyltar på plats samt via 
internet eller andra tekniska lösningar. 

Områdets skyltar är i gott skick och underlättar för besökare att uppleva 
området. 
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4.1.2 Åtgärder för friluftslivet 
Två informationsskyltar ska sättas upp och underhållas i anslutning till 
reservatet (se bilaga 1). Vid behov finns dessutom möjligheten att sätta upp 
enkla skyltar på fler platser där skogsbilvägar möter reservatet. Det ska på 
varje skylt finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens 
plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna 
och föreskrifter för allmänheten.  

Information om Svanaträskmyrans naturreservat på länsstyrelsens webb och 
via andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och 
prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 

 

5. Övriga anläggningar 
Det finns en jaktkoja längs Svanaträskbäcken (631889; 7155031, 
SWEREF99TM). 

 

6. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande 
lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

 

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 skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
Sanering av främmande trädslag Skötselområde 3, 

i övrigt vid behov 
1 

1Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av 
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
 

9. 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. 
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Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

9.1 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.  

9.2 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 med skötselområden och förslag på infoskyltarnas läge. 
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