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Beslut om bildande av naturreservatet Vackermyran i 
Vilhelmina kommun 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808) det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, som natur-
reservat.  

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 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 re-
servatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

Administrativa uppgifter 

Namn Vackermyran 
Dossiernummer 2402317 
NVR-id 2044958 
Natura 2000, områdeskod SE0810381 
Kommun Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Vackermyran 11 kilometer söder om Järvsjö, 

ekokarta 22H 1c-1d, 
mittkoordinat: 604490, 7157070 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden och berg-
kullslätter 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägarkategori Enskilda 
Fastighet SIKSJÖ 1:6, 1:11, 1:17, 1:18, 5:1, 5:2 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  245,7 hektar 
Landareal 245,5 hektar 
Areal produktiv skog 70,8 hektar 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av ett källrikt myrkomplex med intilliggande naturskogar i ett sam-
manhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att vårda 
och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer samt att 
skydda livsmiljöer för skyddsvärda arter, särskilt den källpåverkade floran. 
Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose 
behovet av områden för friluftslivet. 

Syftet ska i huvudsak uppnås genom att myrar, skogsmiljöer och övriga na-
turmiljöer utvecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom 
grundvattenflöden, översvämningar, stormfällningar, nyetablering av träd 
samt svampars och insekters nedbrytning av ved med mera tillåts att fortgå 
ostört. Vid behov ska hydrologisk återställning, röjning och slåtter av våt-
marker kunna genomföras.  

Skälen för beslutet 
Vackermyran är en av länets absolut främsta källmyrar med en mycket rik 
och exklusiv flora. Vackermyran, med sina myrholmar och naturskogar, kan 
därtill karakteriseras som ett stort och orört naturområde. Myrarna är stora, 
variationsrika, ofta källpåverkade och bitvis rika eller intermediära samt 
innehåller sällsynta hydrologiska element i form av källkupoler. Vackermy-
ran har klassats med högsta naturvärde (klass 1) i våtmarksinventeringen som 
ett av de mest skyddsvärda myrkomplexen i Västerbotten. Området har en 
särpräglad flora med ett stort antal sällsynta kärlväxter kopplade till de ingå-
ende myrtyperna, områdets opåverkade hydrologi, den mineralrika marken 
och de ovanliga hydrologiska elementen. Bland annat finns rikliga före-
komster av den sällsynta och rödlistade arten myrbräcka.  

Skogarna har påtagliga naturvärden med förekomst av naturskogslevande 
indikatorarter och rödlistade arter. De centrala delarna av reservatet omfattas 
av ett Natura 2000-område. Utpekade arter och naturtyper enligt Natura 
2000 utgör prioriterade bevarandevärden.  

I Vackermyrans naturreservat finns arter och livsmiljöer som har mycket 
små möjligheter att fortleva om området exploateras. De höga naturvärden 
som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt 
skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas.  

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-
ar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att: 

1. uppföra byggnad eller anläggning med undantag för anordningar för
älgjakten,
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2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion,
funktion eller användningssätt,

3. anlägga väg, luft- eller markledning

4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel grävning, plöjning, sprängning,
borrning, schaktning, dikning, rensning eller utfyllning,

5. tippa, dumpa eller anordna upplag,

6. utföra skogsskötselåtgärder som till exempel att avverka, flytta, ta bort
eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stå-
ende som liggande,

7. införa för området främmande djur- eller växtarter,

8. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt hög-
vilt samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,

9. 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. skötselåtgärderna röjning, slåtter och hydrologisk återställning,

4. undersökning 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 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,



Länsstyrelsen 
Västerbotten 

Beslut 4(8) 
Datum Ärendebeteckning 
2016-07-04 511-3716-2011

3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet up-
pehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

4. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vinter-
tid på snötäckt, väl tjälad mark,

5. utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla mossor, växter eller
växtdelar, med undantag för bärplockning,

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-
ordning.

Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna 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 och som beskrivs i bifogad skötselplan,
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437).

Ärendets beredning 
Vackermyrans höga naturvärden blev först kända 1985 i samband med våt-
marksinventeringen. Att området även har höga skogliga naturvärden blev 
känt 1993 i samband med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Läns-
styrelsen har besökt området och inventerat det vid ett antal tillfällen.  

År 1998 föreslogs att Vackermyrans centrala delar skulle ingå i Natura 2000 
enligt Art- och habitatdirektivet. 1998 beslutar regeringen om att föreslå 
EU-kommissionen området ska ingå i Natura 2000. År 2005 godkände EU-
kommissionen Vackermyran som en del av unionens nätverk av skyddade 
områden. 

Arbetet med att skydda området inleddes 2012 genom att Naturvårdsverket 
tillstyrkte att Länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörda mar-
kägare i syfte att bilda naturreservat av området.  

Efter förhandlingar mellan markägarna och staten har överenskommelser 
om intrångsersättning träffats på samtliga berörda fastigheter.  

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er. Samtliga remissinstanser har antingen tillstyrkt reservatsförslaget eller 
avstått från att yttra sig.   

Beskrivning av reservatet 
Vackermyran är belägen cirka 11 kilometer söder om Järvsjö i Vilhelmina 
kommun. Området är flackt och ligger cirka 390 meter över havet. Vacker-
myran är ett stort myrkomplex med fint utbildade fastmattekärr, mosseytor, 
sträng-flarkkärr, sumpskogar och mader samt mindre delar med källkupoler. 
Området har mycket höga naturvärden knutna till de variationsrika, ofta 
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källpåverkade myrarna som bitvis är rika eller intermediära samt har en 
opåverkad hydrologi. Reservatet har en mycket särpräglad flora och hyser 
flera sällsynta och rödlistade arter som bland annat myrbräcka, lappranunkel 
och käppkrokmossa.  

Det finns även ett inslag av naturskogsartade grandominerade skogar med 
höga naturvärden kopplade till strukturer så som gamla träd, stort lövinslag 
samt stående och liggande död ved. I reservatet finns även en hydrologiskt 
intakt bäck och en tjärn.  

Tillgängligheten till naturreservatet är god tack vare att det ligger i anslut-
ning till en väg. 

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 naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från 
skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena på-
tagligt skulle skadas.  

Områden med hydrologiskt opåverkade våtmarker som därtill är stora, vari-
ationsrika och källpåverkade med källkupoler och rikkärrsvegetation är 
mycket sällsynt i länet. Att skydda dessa områden är avgörande för att be-
vara den biologiska mångfalden. 

Förenlighet med planer, riksintressen och miljömål 
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksda-
gen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. Natur-
reservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av 
värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Bildandet av Vackermy-
rans naturreservat stärker möjligheterna att nå miljömålet Myllrande vår-
marker genom att ca 161 hektar våtmark med höga naturvärden ges ett lång-
siktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att stärka miljömålet Levande 
skogar genom att ca 71 hektar produktiv skog undantas från skogsprodukt-
ion och ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar vidare till att stärka möj-
ligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att förekom-
mande 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. 

De krav som ställs på bevarande av områdets naturvärden utifrån dess status 
som Natura 2000-område motiverar ett starkt naturskydd av området. Natur-
reservatet kommer att stärka skyddet av det ingående Natura 2000-området 
Vackermyran (SE0810381), med sina naturligt förekommande växter och 
djur, samt bidra till gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-typerna och 
arterna på biogeografisk nivå. Utöver de utpekade arterna myrbräcka och 
lappranunkel har även Natura 2000-arten käppkrokmossa påträffats i områ-
det. 
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Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella strategier för 
skydd av värdefulla arter och naturmiljöer då det omfattas av åtgärdspro-
grammet för bevarande av rikkärr. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och annan exploatering inte går att 
förena med ett bevarande av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen be-
dömer 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 sam-
mansatta 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 Vackermyran därför, i enlighet med miljöbal-
kens 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. 

Naturreservatet berör ett område som är av riksintresse för rennäringen (3 
kap. 5 § miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att renskötsel 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 mar-
kanvändning. 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 kon-
sekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att ordningsföre-
skrifterna enligt 7 kap. 30§ miljöbalken innebär så begränsade kostnads-
mässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutred-
ning av regelgivning. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. Av särskild bety-
delse är att området är utpekat som ett Natura 2000-område enligt EUs Art- 
och habitatdirektiv (92/43/EEC). Beträffande Natura 2000-området gäller 
tillståndsplikt enligt 7 kap. 28a-29b §§ miljöbalken för åtgärder och verk-
samheter som direkt eller indirekt på ett betydande sätt  kan påverka de ut-
pekade bevarandevärdena. Det gäller även åtgärder som vidtas utanför Na-
tura 2000-området. 

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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SKÖTSELPLAN FÖR 
VACKERMYRANS NATURRESERVAT 

I VILHELMINA KOMMUN 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i 
form av ett källrikt myrkomplex med intilliggande naturskogar i ett sam-
manhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att vårda 
och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer samt att 
skydda livsmiljöer för skyddsvärda arter, särskilt den källpåverkade floran. 
Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer ska reservatet också tillgodose 
behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet ska i huvudsak uppnås genom att myrar, skogsmiljöer och övriga na-
turmiljöer utvecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom 
grundvattenflöden, översvämningar, stormfällningar, nyetablering av träd 
samt svampars och insekters nedbrytning av ved med mera tillåts att fortgå 
ostört. Vid behov ska hydrologisk återställning, röjning och slåtter av våt-
marker kunna genomföras. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Vackermyran 
Dossiernummer 2402317 
NVR-id 2044958 
Natura 2000, områdeskod SE0810381 
Kommun Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Vackermyran ligger 11 km söder om 

Järvsjö, ekokarta 22H 1c-1d, mittkoordi-
nat: 604490, 7157070 (SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 32c, norra Norrlands barrskogsområden 
och bergkullslätter 

Gräns Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet. 
Ägarkategori Enskilda 
Fastighet SIKSJÖ 1:6, 1:11, 1:17, 1:18, 5:1, 5:2 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  245,7 hektar 
Landareal 245,5 hektar 
Skyddad areal produktiv skog 70,8 hektar 
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2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura2000-kod Areal (ha) 
Myrsjöar 3160 0,2 
Svämängar 6450 1,7 
Rikkärr - öppna 7233 19,5 
Aapamyrar 7310 121,4 
Taiga - sumpskog 9006 8,4 
Västlig taiga  9010 33,8 
Skogbevuxen myr 91D0 48,5 
Icke-naturaskog 9900 13,7 
Mindre vattendrag, < 3 m 126 (längd, km) 2,7 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
 
2.3 Beskrivning av reservatet 
Vackermyran är beläget cirka 11 kilometer söder om Järvsjö i Vilhelmina 
kommun. Området är flackt och ligger på cirka 390 meters höjd över havet. 
Vackermyran är ett stort myrkomplex med fint utbildade källkärr, fastmatte-
kärr, mosseytor, sträng-flarkkärr, sumpskogar och mader. 
 

 
Vackermyrans naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Berggrunden inom reservatet består av granit. Området ligger över högsta 
kustlinjen, HK. Jordarterna består av blockfattig morän och torv. Myren har 
tidigare använts som slåttermark och det finns spår av gamla myrslåtterhäs-
sjor. 
 
Myrarna i området är mycket variationsrika, ofta källpåverkade och bitvis 
rika eller intermediära. Områdets mest framträdande delar ligger söder om 
Mossatjärnbäcken och består av stora öppna, källpåverkade kärr med rik 
flora. Här förekommer bland annat tusentals exemplar av den sällsynta kärl-
växten myrbräcka. Norr om Mossatjärnbäcken finns en tydlig källkupol med 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 2 till ”Beslut om 
bildande av Vackermyrans 
NR, Vilhelmina kommun.” 

Skötselplan 
  

4(8) 
Datum Diarienummer 
2016-07-04 
 

511-3716-2011 
 

 
förekomster av flera av källgynnade arter. En källkupol är en sällsynt förete-
else som utgörs av en upphöjd kupolliknande formation vilken bildas i an-
slutning till en källa. Kupolen uppstår genom att mineralämnen i vattnet 
avsätts och lagras tillsammans med torv när de kommer i kontakt med syre i 
källans mynning. Utfällningarna är i detta fall av järnoxid, så kallad järn-
ockra.  
 

 
Den sällsynta växten myrbräcka har en stark förkärlek till källpåverkade kärrmiljöer och förekommer 
i flera tusen exemplar på Vackermyran. Foto: Jonas Grahn och Henrik Sporrong, Länsstyrelsen. 
 
Mosseytor förekommer perifert i de västra och norra delarna av Vackermy-
ran, det finns också ett stort mosseparti centralt i Vackermyran, söder om 
Mossatjärnbäcken. Mossatjärnbäcken rinner centralt genom området i öst-
västlig riktning och avvattnar myrarna ned till Järvsjöån åt nordväst. Bäcken 
omges bitvis av örtrik sumpskogsartad skog, huvudsakligen grandominerad 
men med mera björk ut mot öppna myrpartier. Utmed bäcken finns ett fler-
tal växtplatser för lappranunkel. 
 
I reservatets norra del och på fastmarksholmar insprängda i myren finns 
grandominerad naturskogsartad barrskog. Skogen är bitvis sumpartad och 
har överlag en hög andel björk. I vissa blöta delar dominerar björk helt me-
dan gran dominerar på frisk mark. Inom området förekommer också yngre 
blandskog med stor andel björk som troligen till viss del har växt upp efter 
upphörd våtmarksslåtter.  
 
Vackermyran är ett hydrologiskt ostört myrkomplex med ovanlig hydroto-
pografi och mycket höga botaniska värden. Området klassades med högsta 
värde (klass 1) i våtmarksinventeringen som ett av de mest skyddsvärda 
myrkomplexen i Västerbotten. 
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Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna källpåverkade kärr 
och naturskogsartad skog. Ett stort antal naturvårdsarter har påträffats i om-
rådet, se bilaga 2. 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-
pande naturtyperna i området (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas 
bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets bevarandetillstånd anses 
gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 
 
3.1 Skötselområde 1, våtmarker med huvudsakligen fri utveckling 
Skötselområdet omfattar alla öppna och skogsklädda våtmarker i området. 
Vårmarkerna är mycket variationsrika med bland annat fint utbildade fast-
mattekärr, mosseytor, sträng-flarkkärr, intermediär-rikkärr, källpåverkade 
kärr och källkupoler, bitvis finns även järnockrautfällningar. Området klas-
sades med högsta värde (klass 1) i våtmarksinventeringen vilket innebär att 
den håller ett mycket högt naturvärde. Våtmarkskomplexet har en i stort sett 
opåverkad hydrologi och inom reservatet finns inga kända diken. Möjligen 
kan det finnas svag lokal påverkan från äldre diken utanför reservatet. 
 
Bevarandemål  
Våtmarkerna i skötselområdet har ett gynnsamt bevarandetillstånd när de är 
hydrologiskt intakta och präglas av naturliga hydrologiska processer så som 
nederbörd, grundvattenflöden, översvämningar etc. Dessa processer ska 
fortgå opåverkat av mänskliga ingrepp. Våtmarkerna ska förbli orörda med 
sina karaktäristiska strukturer och artsamhällen. 
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling 
Skötselområdets naturvärden och växt- och djurarter ska i huvudsak bevaras 
genom att området lämnas för fri utveckling utan skötselåtgärder. 
 
Röjning och slåtter, vid behov 
Om uppföljning visar att det sker en igenväxning av våtmarkerna som miss-
gynnar floran kan åtgärder genomföras för att gynna dessa arter. Aktuella 
åtgärder kan vara att röja bort inväxande träd eller att genomföra slåtter. 
 
Hydrologisk återställning, vid behov 
Det kan genomföras hydrologisk återställning om uppföljning visar att diken 
har negativ påverkan på våtmarkernas naturvärden, flora eller fauna. Om 
åtgärden behöver omfatta mark utanför reservatet så krävs dock komplette-
rande överenskommelser med berörda markägare utanför reservatet. 
 
3.2 Skötselområde 2, skog med fri utveckling 
Skötselområdet består huvudsakligen av grandominerad barraskog med ett 
bitvis stort inslag av björk. Skogen är ofta sumpskogsartad med allmän fö-
rekomst av död ved. Beståndsåldern varierar mycket mellan äldre grando-
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minerade bestånd och yngre blandskogar med stor andel björk som troligen 
till viss del har växt upp efter upphörd våtmarksslåtter. 
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturskogsstrukturer såsom döda och döende 
träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Naturliga processer så 
som trädens åldrande och döende, skogsbrand, stormfällningar, insekters 
och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen ska 
tillåtas fortgå ostört. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa 
processer göra att skogsområdet under perioder kan komma att få en föränd-
rad karaktär. Skötselområdet ska ha en allmän förekomst av död ved som 
erbjuder typiska vedlevande arter gynnsamma livsbetingelser. 
 
Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 
 
3.3 Skötselområde 3, sjöar och vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av bäcken Mossatjärnbäcken samt en mindre tjärn, 
Mossatjärnen. Mossatjärnbäcken rinner centralt genom området i öst-västlig 
riktning och avvattnar myrarna ned till Järvsjöån åt nordväst. Mossatjärn-
bäcken passerar Mossatjärnen i områdets östra del. Bäcken har en bitvis 
meandrande vattenföring och omges av omväxlande våtmarker och skog. 
Bäcken har en naturlig, opåverkad hydrologi. 
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till denna naturtyp. Vattendraget och 
tjärnen ska ha en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar 
påverkan från övergödande, försurande och grumlande ämnen. 
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 
 
 
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 1, friluftsliv och anläggningar 
Tillgängligheten till reservatet är god då en bilväg löper längst reservatets 
östra gräns. Besöksfrekvensen bedöms inte öka nämnvärt i och med reser-
vatsbildningen. 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar. Tillströmningen av besökare till reservatet 
bedöms bli låg och i nuläget saknas behov att anlägga stig in till reservatet 
eller parkeringsplats.  
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Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets anvis-
ningar ska sättas upp och underhållas i anslutning till reservatet. Förslag på 
lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. Det ska på skylten 
finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i för-
hållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och före-
skrifterna för allmänheten. Information om Vackermyrans naturreservat ska 
finnas tillgängligt på länsstyrelsens webb och via andra tekniska lösningar 
utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Inom reservatet finns jakttorn som får stå kvar och kan fortsätta att användas 
av ägarna så länge de underhålls. Förvaltaren ska ha möjlighet att ta ner 
jakttorn som inte används om de anses ostabila och kan utgöra fara. 
 
 
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 Naturvårdsver-
kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-
hov. 
 
 
8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Montering av informationsskylt  Se bilaga 1 1 
Röjning och slåtter Skötselområde 1, vid behov 3 
Hydrologisk återställning Skötselområde 1, vid behov 3 
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 reservatsföreskrif-
terna efterlevs, även 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.  
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9.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 
tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resul-
tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning.  
 
9.2 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 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinven-
tering av skyddad natur. 
 
 
Bilagor 
1. Karta över skötselområdet med förslag på läge för infoskylt 
2. Artlista 





Bilaga 2 till Skötselplan för Vackermyrans naturreservat i Vilhelmina kommun,  
dnr: 511-3716-2011. 
 
Följande naturvårdsarter har noterats i Vackermyrans naturreservat vid översiktlig 
inventering. Hotkategori redovisas enligt Artdatabankens Rödlista 2015 där NT = nära hotad, 
VU = sårbar, EN = starkt hotad och NA = ej tillämplig. Antalet rödlistade arter är 18 st (1 NA, 
1 EN, 3 VU och 13 NT). 
 
Svampar 
doftskinn  NT 
gammelgransskål NT 
granticka  NT 
gränsticka  NT 
harticka  NT 
ostticka  VU 
rynkskinn  VU 
ullticka  NT 
 
Lavar 
garnlav  NT 
 
Mossor 
bollvitmossa  
fetbålmossa 
guldspärrmossa 
gyllenmossa 
korvskorpionmossa 
kranshakmossa  
kärrkammossa 
kärrkrokmossa 
käppkrokmossa NT 
myruddmossa 
piprensarmossa 
praktflikmossa 
purpurvitmossa 
röd skorpionmossa 
skör kvastmossa 
späd skorpionmossa 
trekantig svanmossa 
 
Kärlväxter 
björnbrådd 
dvärglummer 
dytåg 
fjällskråp 
fjällskära 
korallrot   
källängssyra  NA 
kärrdunört 
 

 
kärrspira 
kärrtistel 
lappranunkel 
midsommarblomster 
myrbräcka  NT 
myrstarr   EN 
nordgröe 
nordisk stormhatt  
nordspira 
norrlandsarv 
nålstarr 
ormbär 
slåtterblomma 
smaldunört 
snip 
spindelblomster 
spädstarr  
strängstarr 
strätta 
sumparv 
tibast  
trindstarr 
tvåblad 
tågstarr  
vitpyrola 
ängsnycklar  
ögonpyrola 
 
Fåglar 
blå kärrhök  NT 
fjällvråk  NT 
varfågel 
lavskrika 
tretåig hackspett NT 
tjäder 
videsparv  VU 
 
Däggdjur 
utter  NT 
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