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Bildande av Ekorrsele naturreservat i Vindelns 

kommun 
(2 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. 

 

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

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

servatsområdet. 

 

 

Administrativa uppgifter 

Namn Ekorrsele 

Nummer 2402298 

NVR-id 2044048 

Natura 2000, områdeskod SE0810435 (Degermyrbäcken m fl biflöden till 

Vindelälven) 

Kommun Vindeln 

Län Västerbotten 

Lägesbeskrivning Ekorrsele ligger 38 km NV Vindeln, ekokarta 

22J 0-1bc 

mittkoordinat: 7155000, 699200 

(SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med 

mellanboreala skogsområden 

Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 

Markägare/Ägarkategori Enskilda 

Fastighet Ekorrsele 1:3, Vindelns kommun 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Totalareal  190 hektar 

Skyddad areal produktiv 

skog 

163 hektar 

 

 

Syfte med reservatet 

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och 

värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som är brandpräglade, och 

andra ingående naturmiljöer med dess ekosystem och biologiska mångfald, 

liksom områdets helhetsvärden i form av ett sammanhängande naturland-

skap ska vårdas och bevaras. Syftet är också att återställa en naturlig hydro-



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 2 

 Diarienummer 

2015-11-26 511-7460-2011 

 

logi i dikade delar. Syftet är vidare att bevara en naturligt fungerande bäck-

sträcka av ett mindre vattendrag. Denna Natura 2000-naturtyp med sina na-

turligt förekommande växter och djur ska bidra till gynnsam bevarandesta-

tus för Natura 2000-typen på biogeografisk nivå. Syftet är också att inom 

ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose 

behovet av områden för friluftslivet. 

 

Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att skapa och 

vidmakthålla en brandpräglad naturmiljö med därtill hörande successioner. 

Slåtter kan tillåtas på tidigare slåttrade myrar och diken kan läggas igen. 

Därutöver ska gälla fri utveckling där naturliga processer, såsom stormfäll-

ning, extrema klimatförhållanden, översvämning, skogsbrand samt svam-

pars och insekters nedbrytning av ved med mera tillåts fortgå ostört. Åtgär-

der vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

 

 

Skälen för beslutet 
Området hyser mycket höga naturvärden i form av ett stort sammanhäng-

ande, skogsområde med gammal sandtallskog. Ett utsnitt av ett ekosystem 

med myrar, bäckar, en mindre tjärn och skogar med därtill hörande naturliga 

strukturer. Skogarna är talldominerade och har en tydlig påverkan av äldre 

skogsbränder. Det ingår även värdefulla våtmarker, med intakt hydrologi. 

Det är noterat ett stort antal sällsynta och rödlistade arter av framförallt ved- 

och marksvampar samt en del lavar och fåglar i området. Dessa höga natur-

värden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och 

långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och utvecklas. 

 

 

Reservatsföreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrel-

sen med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket för-

ordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan an-

givna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  

 

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

ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 

Det är förbjudet att: 

 

1. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 

upparbeta vindfällen, ta frö, eller vidta någon skogsbruks- eller skogs-

vårdsåtgärd, undantag medges för normalt underhåll av befintliga 

skogsbilvägar och luftledningar, 

 

2. flytta eller ta bort levande eller döda träd, undantag medges för normalt 

underhåll av befintliga skogsbilvägar, stigar och luftledningar, 
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3. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av 

befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning 

för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd, 

 

4. anlägga väg, parkeringsplats, landutfyllnad eller bro, 

 

5. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad, 

 

6. uppföra mast, 

 

7. dra fram mark- eller luftledning, 

 

8. gräva, plöja, markbereda, spränga, borra, schakta, bedriva täkt eller an-

nan verksamhet som förändrar markens topografi, 

 

9. anordna upplag, utfylla, tippa eller dumpa, 

 

10. avvattna mark och att leda bort yt- och grundvatten genom grävning, 

dikning, dikesrensning, dämning, sprängning eller rensning, 

 

11. dämma eller reglera vatten, 

 

12. införa för området främmande djur- eller växtart, 

 

13. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, un-

dantag medges för uttransport av fälld älg eller björn samt för snösko-

terkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 

 

14. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 

bekämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel, 

 

15. sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst 

en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad frilufts-

livsverksamhet, 

 

 

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

nehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 

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

följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 

reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 

 

1. utmärkning av reservatet enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 

 

2. uppsättning av informationstavlor, 
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3. skötselåtgärder såsom naturvårdsbränning alternativt ringbark-

ning/luckhuggning för att efterlikna brandpräglade strukturer, allt virke 

lämnas kvar i reservatet, uthägn av klövvilt, 

 

4. myrslåtter, 

 

5. återställning av hydrologi (igenläggning av diken), 

 

6. anläggning och underhåll av stig, led och spång, 

 

7. undersökning och övervakning av områdets växt- och djurarter i upp-

följningssyfte. 

 

 

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

i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 

Det är förbjudet att: 

 

1. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undan-

tag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark el-

ler på is, 

 

2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, 

eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord, 

 

3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig 

närmare lya eller rovfågelbo än 100 m, 

 

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller 

göra annan åverkan på växtligheten, 

 

5. plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar 

med undantag för bär- och matsvampsplockning samt blomplockning för 

eget behov, 

 

6. uppsätta 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 behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 

och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta be-

slut, 

b) renskötsel inklusive exempelvis snöskoterkörning i enlighet med rennä-

ringslagen (1971:437) och terrängkörningsförordningen (1978:594),  
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Länsstyrelsens beskrivning, motivering och bedömning 

Beskrivning 

Området är beläget i höjd med Ekorrsele, knappt 2 km från Vindelälven. 

Underlaget utgörs av sedimentmarker med mjuka isälvsformer och tydligt 

utbildade plan samt en djupt nedskuren ravin med sidorarmar. Skogstypen 

består huvudsakligen av gammal hedtallskog. I stora delar förekommer in-

slag av tallar med spår av äldre tiders skogsbränder. I den västligaste delen 

finns en myr med sträng-flarkkärr, mader och sumpskogpartier. Den myren 

är en del av ett större komplex med högt klassade våtmarker. I området har 

noterats ett stort antal rödlistade arter. 

 

Motiv för beslutet 

Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 

exploatering. Många av områdets kvalitéer är knutna till den gamla sandtall-

skogen och till de opåverkade myrarna, som erbjuder livsmiljöer för säll-

synta och hotade arter beroende av naturliga processer och strukturer. Stora 

sammahängande områden med naturskog och opåverkade våtmarker blir allt 

mer sällsynta i länet och att skydda dessa kvarvarande områden av det ur-

sprungliga naturlandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga 

flora och fauna. Inom den naturgeografiska region (30 a) där Ekorrsele är 

beläget utgör arealen formellt skyddad naturskog mindre än 2 procent av 

den totala skogsmarksarealen. Länsstyrelsen bedömer att reservatet är 

mycket högt prioriterat för skydd på grund av storlek, strategiskt läge i land-

skapet och prioriterad skogstyp i form av sandtallskog. Det stöds av både 

den nationella och regionala strategin för skydd av skog samt av den region-

ala strategin för skydd av våtmarker. Norra delen av Degermyran, som ingår 

i reservatet, är högt prioriterad för skydd och utpekad i Myrskyddsplan för 

Sverige. Reservatet ligger i anslutning till en utpekad värdetrakt - en kon-

centration av områden med höga skogliga naturvärden. Genom beslutet sä-

kerställs de höga naturvärdena och med hänsyn till områdets läge inom vär-

detrakt är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och utveckla de be-

fintliga värdena. Degermyrbäcken med flera är ett biflöde till Vindelälven 

och ingår i Natura 2000-nätverket (SE0810435 Vindelälven). 

 

Planer, riksintressen och miljömål 

I reservatet finns högt klassade myrar i länets Våtmarksinventering. Dessa 

våtmarker ingår i ett större myrkomplex kallat Degermyran-Rörmyran-

Stormyran. De delarna är idag klassade som riksintresse för naturvården och 

utpekat i Myrskyddsplan för Sverige, 1994, objektsid: AC 20. Objektet är 

även fortsatt högt prioriterat i den regionala uppdateringen av Myrskydds-

planen som genomfördes under 2008. I och med detta beslut om naturreser-

vat skyddas ytterligare drygt 160 hektar produktiv skogsmark. Ett skydd av 

dessa miljöer bidrar därför på ett betydande sätt till att stärka möjligheterna 

att nå miljömålen levande skogar och myllrande våtmarker. Ett arbete som 

syftar till att säkra den biologiska mångfalden i Västerbottens naturland-

skap. 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 6 

 Diarienummer 

2015-11-26 511-7460-2011 

 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk inte går att förena med ett bevarande 

av områdets värden. Länsstyrelsen bedömer också att andra arbetsföretag 

eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande av områdets natur- 

och helhetsvärden. Länsstyrelsen bedömer vidare att bildande av reservatet 

inte står i strid med kommunens översiktsplan. Därför är detta, enligt läns-

styrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 

§ bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. Länsstyrelsen bedö-

mer också att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen. 

 

 

Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 

Länsstyrelsen bedömer vidare att de positiva effekterna av bevarandet för de 

värdefulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmän-

heten är stora och överväger de negativa effekterna som orsakas av in-

skränkningarna 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 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. 

 

 

Ärendets beredning 

Området blev först känt för länsstyrelsen genom att Skogsstyrelsen tog kon-

takt och informerade om att det finns höga naturvärden där. Området som 

delvis var avverkningsanmält var för stort för att skyddas av Skogsstyrelsen, 

därför tog man kontakt med länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde ett fältbesök 

under oktober 2011 och konstaterade att området hyser mycket höga natur-

värden och har en stor artrikedom. Med anledning av den avverkningsanmä-

lan som kom in under hösten 2011 kontaktades markägarna och en dialog 

inleddes om ett bevarande av området. Därefter har länsstyrelsen besökt 

området och inventerat det vid flera tillfällen. Efter förhandlingar med mar-

kägarna har en uppgörelse träffats och intrångsersättning utbetalats. 

 

Det här beslutet är en första etapp i arbetet med att skydda ett större område. 

De tillkommande etapperna utgörs till stor del av angränsande våtmarker 

söder om detta reservat. Av det skälet följer ingen skötselplan med detta 

beslut. Länsstyrelsen väljer istället att avvakta med skötselplanen till dess att 

hela det tänkta reservatet ges ett formellt skydd. Det här beslutet syftar i 

första hand till att ge det nu aktuella området ett lagstadgat skydd. 
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Förslaget har varit ute på remiss och samtliga instanser som svarat har an
tingen ställt sig positiva eller inte haft något att erinra. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. Beträffande bäckar
na som är biflöden till Vindelälven är de klassade som Natura 2000-oimåde 
och då gäller gäller tillståndsplikt enligt 7 kap 28-29 §§ Miljöbalken för 
åtgärder och verksamheter som direkt eller indirekt på ett betydande sätt 
kan påverka naturmiljön. 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § Miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudet/föreskrifternas syfte. 

Enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken gäller bland annat att brott mot före
skrift som meddelats enligt 7 kap Miljöbalken kan medföra straffansvar. Har 
någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap 9 och 14 §§ Miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

Enligt skogsvårdslagens 4 § ska lagens bestämmelser eller föreskrifter inte 
tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 7 kap. Miljöb ken. 
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