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Sammanfattning av beslut 2022-05-13 naturre-
servatet Södra Gardfjället, Vilhelmina kommun 

Länsstyrelsen har 2022-05-13 beslutat om naturreservatet Södra Gard-

fjället. Till beslutet hör också en skötselplan. Här ges en kort samman-

fattning och några förtydliganden. 

Bakgrund 

Södra Gardfjällsområdets höga natur-, kultur- och friluftsvärden har va-

rit kända under lång tid. Domänverket avsatte 1987 domänreservatet 

Södra Gardfjället i syfte att bevara ett större, sammanhängande, fjällnära 

skogsområden och angränsande fjällmark. Enligt Domänverkets beslut 

ska bl.a. skog och övrig vegetation lämnas så orörd som möjligt, skogs-

bruk inte bedrivas, friluftsliv främjas och forskning uppmuntras. I sam-

band med att Domänverket bolagiserades beslutade regeringen 1995 att 

bl.a. Södra Gardfjällets fjällnära domänreservat hade sådana värden att 

det skulle ges skydd som naturreservat.  

Vid framtagandet beslutet och skötselplan har Länsstyrelsen haft kontakt 

med en rad aktörer i området och genomfört samråd med bl.a. kommu-

nen och samebyarna. Utgångspunkten har varit att naturreservatet ska ge 

ett mervärde och bidra till att bevara och utveckla områdets höga natur-, 

kultur- och friluftsvärden tillsammans med renskötseln, ortsbor, stugä-

gare, turister m.fl. Förslaget till beslut var på remiss i januari - februari 

2021. 

Naturreservatet beslutas i enlighet med 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbal-

ken. Naturreservatets föreskrifter gäller endast inom naturreservatets 

gränser. Annan lagstiftning fortsätter att gälla inom och utanför naturre-

servatet, t.ex. terrängkörningslagen, strandskyddsbestämmelser och ren-

näringslagen. 

Beskrivning av naturreservatet 

Södra Gardfjällets naturreservat ligger strax norr om Kittelfjäll (Stuore 

Giemnie) och sträcker sig österut mot Matsdal (Gajhrege) och västerut 

mot Fättjaur. I norr ansluter området till kommungränsen mot Storumans 

kommun (Luspie).  

Området är variationsrikt med avseende på naturtyper, arter och livsmil-

jöer. Större delen består av fjällhedar, fjällbjörkskog, våtmarker, små 

bäckar samt granskog på Kittelfjällets (Stuore Giebnie), Grönfjällets 

(Kroeneje) och Södra Gardfjällets (Klipentjahke) fjällmassiv. Inom 
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området återfinns flera hotade och rödlistade arter. Landskapet bär också 

många spår och lämningar efter människor som levt i och färdats genom 

området i årtusenden. 

Södra Gardfjällsområdet är ett populärt besöksmål för olika naturupple-

velser och friluftsaktiviteter året om. Området har flera intressanta be-

söksmål och bjuder på vackra vyer över fjällmassiven. I området finns 

ett stort utbud av fjälleder och stigar för vandring, skidåkning och sko-

terkörning. Många olika aktörer verkar inom området och bidrar till dess 

höga värde för rekreation och friluftsliv. 

Karta med naturreservatet Södra Gardfjället markerat. Reservatet omfattar fjällen och fjälldalarna 

norr om Kittelfjäll i Vilhelmina kommun. Det finns inga vägar i naturreservatet men ett nätverk 

av fjälleder. Söder om Södra Gardfjällets naturreservat ligger Marsfjällens naturreservat. 

Södra Gardfjällsområdet ligger inom Vilhelmina norra och Vapstens sa-

mebyars åretruntmarker. Det är ett mycket betydelsefullt område som 

kalvningsland och betesområde från tidig vår till sen höst. 

Syftet med naturreservatet är i korthet att bevara och utveckla områdets 

höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ingår i det europeiska 

nätverket av skyddade områden Natura 2000, vilket gör det prioriterat 

för skydd. 
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Naturreservatet berör endast statlig mark. Namn på platser används i en-

lighet med Lantmäteriets kartor. 

För fullständigt syfte, bakgrunden till naturreservatet och sammanfat-

tande beskrivning av reservatet se beslutet, sidorna 2 - 3 och 9 - 14.  

Naturreservatets föreskrifter 

För att uppnå syftet med naturreservatet finns det i beslutet föreskrifter 

med tillhörande undantag. Nedan ges några förtydliganden för några 

verksamheter och aktiviteter. 

Friluftsliv i naturreservatet 

Området är mycket betydelsefullt för olika friluftsupplevelser och aktivi-

teter året runt. Besökare ska som vid all vistelse i den vackra fjällmiljön 

vid val av färdväg och aktivitet undvika att skada känsliga naturmiljöer 

och visa hänsyn till djurlivet, renar, renskötseln och andra besökare. Det 

är enligt rennäringslagens förbjudet att skrämma, störa och driva bort re-

nar.  

Naturreservatsbeslutet har inga föreskrifter som medför ett förbud att i 

hela naturreservatet färdas till fots, på skidor eller med snöskoter på 

snötäckt, väl tjälad mark. T.ex. släcker en vandringsled inte ut rätten fär-

das och tälta bortanför lederna enligt allemansrätten. Likaså är det inte 

förbjudet att köra skoter utanför lederna i enlighet med terrängkörnings-

lagen.  

Naturreservatsbeslutet innebär ingen skillnad för tältning. Det finns inga 

för allmänheten öppna övernattningsstugor i naturreservatet. Det finns 

några iordningställda rastplatser med grillplatser i naturreservatet. Det är 

tillåtet att göra upp en lägereld och använda på marken liggande pinnar. 

Stående döda och liggande träd får inte kapas. För samverkan och sam-

ordning av resurser för att förebygga störningar och skador gäller sär-

skilda regler för organiserade arrangemang och större grupper. 

Det finns flera statliga och kommunala allmänna fjälleder som även fort-

sättningsvis kommer att underhållas. Det finns också några stigar och 

andra anläggningar som ägs och underhålls av t.ex. bya- och skoterför-

eningar. De finns kvar och underhålls i första hand utifrån ansvarig äga-

res förutsättningar. Anläggningar som inte ingår i reservatsförvaltningen 

är markerade som ”Övriga anordningar” på kartan i bilaga 4 i skötselpla-

nen. Länsstyrelsen har under reservatsprocessen varit i kontakt med 

ägarna till de markerade anordningarna angående ägande och skötsel. Se 

också ”Reservatsförvaltning” nedan. 
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Länsstyrelsens upplåtelser av fiske och jakt till ortsbor och allmänheten 

påverkas inte av naturreservatet. 

Snöskoterkörning 

Naturreservatet innebär ingen skillnad för framförande av snöskoter jäm-

fört med tidigare. Enligt föreskrifterna är snöskoterkörning tillåtet i hela 

naturreservatet på väl tjälad snötäckt mark eller på is. Liksom vid all 

snöskoterkörning i hela Västerbottensfjällen gäller tillfälliga förbud en-

ligt terrängkörningslagen, t.ex. det s.k. Majförbudet efter 5 maj.  

Byggnader och anläggningar 

Naturreservatet innebär ingen skillnad för de stugor och andra anlägg-

ningar som finns i naturreservatet. Stugor och anläggningar får underhål-

las och träd som hotar att falla över byggnader och anläggningar får ka-

pas. Träd och buskar får också tas bort inom 15 meter från huvudbygg-

nad. Markupplåtelser för byggnader och andra anläggningar sker på 

samma sätt som tidigare i enlighet med rennäringslagen vid förändringar 

av byggnadens konstruktion, ändrat nyttjande, ändrat ägande och för nya 

byggnader och anläggningar. 

På samma sätt som innan naturreservatet får efter överenskommelse med 

Statens fastighetsverk ved tas av arrendatorer på statens mark till befint-

liga byggnader i naturreservatet. För att bevara naturvärdena får stående 

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

I området finns preparerade längdskidspår vid Kittelfjäll och Grönfjäll 

och kommunala skoterleder med oförändrade förutsättningar vad gäller 

användning, skötsel och underhåll. 

Kittelfjälls alpina skidområde 

Det finns en fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll från maj 2012 där 

karta 1 visar skidområdet. Länsstyrelsen har haft samråd med bl.a. Kit-

telfjäll Utveckling AB om liftar och nedfarter samt framtida utveckling 

av det alpina skidområdet.  

Befintliga liftar och nedfarter inom naturreservatet har sedan tidigare er-

hållit markupplåtelse enligt rennäringslagen och är förenliga med Natura 

2000 områdets bestämmelser. Det finns även tydliga undantag i naturre-

servatsbeslutet för att kunna sköta och underhålla befintliga anlägg-

ningar.  

För utvecklande av nya liftar och nedfarter krävs, vid sidan av en ny 

markupplåtelse enligt rennäringslagen och en Natura 2000-prövning, en 

dispens från naturreservatets föreskrifter. Som framgår av beslutet (sidan 

21) finns inom de delar av det alpina intresseområdet som ingår i 
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naturreservatet goda förutsättningar att i nära anslutning till det alpina 

servitutområdet utveckla Kittelfjäll som alpin skidort med nya liftar och 

nedfarter. En genomtänkt utveckling av nedfarter och liftar bedöms här 

vara förenlig med reservatets syfte, men måste prövas särskilt. I beslutet 

finns inga åtgärder som påverkar möjligheten att åka skidor offpist inom 

det alpina intresseområdet. 

Renskötsel 

Södra Gardfjällsområdet är ett samiskt kulturlandskap där renen och ren-

skötseln under lång tid varit en del av landskapet. Naturreservatet ligger 

inom Vapstens och Vilhelmina norra samebyars åretrunt marker. Bägge 

samebyarna har bl.a. flera hagar och betydelsefulla flyttleder i området. 

Naturreservatet reglerar inte hur renskötseln bedrivs i området. 

Naturreservatets förvaltning 

Inom naturreservatet verkar och bidrar redan idag många olika aktörer 

till att bevara och utveckla områdets höga natur-, kultur- och friluftsvär-

den. Denna samverkan och samordning av resurser är viktig.  

Huvudinriktningen på förvaltningen av naturvärdena är fri utveckling 

där de naturliga processerna tillåts fortgå ostört. Det ska vara möjligt att 

åtgärda för området främmade arter, t.ex. lupiner. Åtgärder ska också 

kunna vidtas för att förebygga och åtgärda skador och störningar på 

känsliga naturmiljöer och arter.  

Naturreservatsbildningen skapar förutsättningar för att underhålla och 

utveckla några friluftsanläggningar och besöksmål inom naturreservatet. 

Initialt planerade skötselåtgärder: 

- Anlägga en entré vid Kittelfjäll. 

- Anlägga parkering vid reservatets entré i Kittelfjäll, i Grönfjäll och i 

Södra Matsdal. Underhåll av parkeringar vid leder. 

- Sätta upp och underhålla informationstavlor vid naturreservatets par-

keringar och leder. 

- Anlägga och underhålla en rastplats med vindskydd norr om Grön-

fjäll, vid Kroenejenvaellie. 

- Restaurera och underhålla vandringsled och grillplats vid Bullerfal-

let. 

- Sätta upp och underhålla varningsskyltar. Initialt om stup samt risken 

att halka vid Bullerfallet men vid behov också vid andra populära be-

söksmål. 

- Information om naturreservatet på Länsstyrelsens webb, appar och 

andra tekniska lösningar i lämplig omfattning. 
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Vid behov kan också åtgärder vidtas för att förebygga och motverka sli-

tage, t.ex. markskador, störningar mellan olika friluftsaktiviteter och för 

att bevara den goda vattenkvalitén.  

Det ges också möjlighet att genomföra ytterligare skötselinsatser, t.ex. 

producera fördjupad information om området och slåtter av värdefulla 

ängar. Innan genomförandet av skötselinsatser görs en prioritering med 

hänsyn till bl.a. tillgängliga resurser, nationellt och regionalt prioriterade 

åtgärder, andra aktörers verksamheter samt insatser i länets övriga skyd-

dade områden.  

Naturreservatets gränser kommer att märkas ut enligt svensk standard 

och Naturvårdsverkets anvisningar. Det innebär att särskild vikt kommer 

att läggas vid vägar, privata fastigheter, leder, samhällen och turistan-

läggningar. 

Förutom tillsyn att föreskrifterna följs kommer också naturreservatets 

naturvärden och friluftsanordningar följas upp. 

En sammanfattning av skötselåtgärder finns i skötselplanens kapitel 10. 

Läsanvisning 

Beslutet innehåller de regler som gäller i naturreservatet, förskrifterna A 

– C inklusive undantagen. Det innebär inte att annan lagstiftning auto-

matiskt sätts ur spel, t.ex. gäller precis som tidigare fortfarande rennä-

ringslagen och terrängkörningslagen. Av beslutet framgår också syfte, 

bakgrund till skyddet och motiven till skyddet. Vad som kan vara syfte 

med ett naturreservat och dess förvaltning och skötsel bestäms av 7 kap. 

4 § miljöbalken (SFS 1998:808). 

Skötselplanens inledande beskrivningsdel är en samlad fördjupad be-

skrivning av hela området. Plandelen beskriver hur området kommer för-

valtas och skötas. Den planerade skötseln av naturreservatet förtydligas i 

kapitel 5 – 6 i skötselplanen. Det finns också andra byggnader och an-

läggningar i reservatet som kommer finnas kvar men inte ingå i reserva-

tets förvaltning, dessa beskrivs i kapitel 7 - 8. Vem som ansvarar för för-

valtningen och skötseln av besöksmålen och lederna varierar, vilket 

framgår av kapitlen 6 - 8.  


