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Utökning av Vindelfjällens naturreservat, del Kraddsele, i 
Sorsele kommun 
(5 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att naturreservatet 
Vindelfjällen, inrättat av Länsstyrelsen, dnr 11.121-3998-73, ska ha den 
utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1.  

För den tillkommande delen ska beslutet om att bilda naturreservatet 
Vindelfjällen gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 
4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken (bilaga 2) 
inklusive tilläggsbeslut (dnr 512-3386-2010, bilaga 3), samt med 
kompletteringar enligt detta beslut. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan för den tillkommande delen, 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 för utökad del Kraddsele 

Namn Vindelfjällens naturreservat 
Utökning Kraddsele 
Dossiernummer 2402027 
NVR-id 2001842 
Natura 2000, områdeskod SE0810435, Vindelälven 
Kommun Sorsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Kraddsele ligger 5 km sydöst om Ammarnäs, 

Ekokarta 25G 3e-f, 2e-f, 
mittkoordinat: 561444, 7311158 
(SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 36a, Lapplands högfjällsregion 
Gräns Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Fastighet och 
markägarkategori 

Enskilda: Djupfors 1:2, Djupfors 1:3, 
Kraddsele 1:38, Kraddsele 1:8, Nabbnäs 1:2, 
Nabbnäs 1:6, Tjulträsk 1:4, Tjulträsk 1:7, 
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Tjulträsk 1:8, Tjulträsk S:2 
Staten genom Fastighetsverket: Gautsträsk 
Dammfäste 1:1, Kraddsele 2:1 
Staten genom Naturvårdsverket: Tjulträsk 2:1 

Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 1 497 hektar 
Landareal 1 475 hektar 
Areal produktiv skog 1 068 hektar 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatets utökade del gäller enligt beslut för Vindelfjäl-
lens naturreservat med komplettering att syftet även ska tillgodoses genom 
naturvårdsbränning för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form 
av bland annat brandpräglade barrskogar.  

Skälen för beslutet 
Skälen för naturreservatets utökade del gäller enligt beslut för Vindelfjällens 
naturreservat. 

Reservatsföreskrifter 
Reservatsföreskrifterna gäller enligt beslut för Vindelfjällens naturreservat 
(dnr 11.121-3998-73) inklusive tilläggsbeslut (dnr 512-3386-2010), med 
följande kompletteringar: 

För att uppnå och tillgodose det gällande och kompletterande syftet med 
naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken att 
nedan angivna kompletterande föreskrifter ska gälla för naturreservatets 
utökade del. 

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 den utökade delen av 
reservatet: 

1. skötselåtgärderna naturvårdsbränning och uthägn av klövvilt,

2. anläggning av bro, linbana och vandringsled inklusive spång.

Ärendets beredning 
Vindelfjällens naturreservat bildades 1974 och har därefter utökats med 
delarna Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen år 1988 och 
Mattanberget år 1991. 

Den utökade delen Kraddsele ligger intill Vindelfjällens naturreservat och 
de höga naturvärdena i detta område blev först kända 1995 i samband med 
Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering i området. År 2011 fördes en 
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diskussion, bland annat med Norra Skogsägarna, knuten till ett antal 
avverkningsanmälningar i området, vilket återigen aktualiserade områdets 
höga naturvärden. Därefter har Länsstyrelsen besökt området och inventerat 
det vid ett antal tillfällen. Arbetet med att skydda området inleddes 2012 
genom att Naturvårdsverket tillstyrkte att Länsstyrelsen kunde påbörja 
förhandlingar med berörda markägare i syfte att utöka Vindelfjällens 
naturreservat med delen Kraddsele. Efter förhandlingar mellan markägarna 
och staten har överenskommelser om intrångsersättning träffats på 10 av 13 
fastigheter. På en fastighet har staten förvärvat marken. Två fastigheter ägs 
av staten genom Fastighetsverket som tillstyrkt reservatsbildningen. 

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

Beskrivning av reservatet, utökad del Kraddsele 
Vindelfjällens naturreservat, utökning Kraddsele, ligger ca 5 km sydöst om 
Ammarnäs mellan Vindelälven och den tidigare gränsen för Vindelfjällens 
naturreservat. Området utgörs av ett stort sammanhängande 
naturskogsområde i en sydvästsluttning med talldominerade, brandpräglade 
barrnaturskogar, grandominerade barrblandskogar med naturskogskaraktär 
och fjällbjörkskogar med barrträdsinslag. Området har mycket höga 
naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet, med god 
förekomst av strukturer som gamla träd, stående och liggande död ved. I 
ormrådet finns även mindre delar som utgörs av äldre hyggen. Det finns 
dessutom ett inslag av hydrologiskt intakta våtmarker, bäckar och sjöar. 
Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av 
gamla naturskogar. Området hyser också värdefulla fornlämningar vilket 
förhöjer områdets upplevelsevärden. 

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.  

Förenlighet med miljömål, EU-direktiv och planer 
Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av 
riksdagen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. 
Naturreservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella 
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skyddet av värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Bildandet av 
Vindelfjällens naturreservat, utökning Kraddsele stärker möjligheterna att nå 
miljömålet Storslagen fjällmiljö genom att natur- och kulturvärden i ett 
fjällnära område skyddas mot exploatering. Reservatet stärker möjligheterna 
att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 1 070 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.  

I området ingår delar av Natura 2000-området Vindelälven i form av ett par 
biflöden. Ett skydd av området bidrar till att de Natura 2000-typer som finns 
inom Vindeälvens Natura 2000-område ska få gynnsam bevarandestatus 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. 

Vindelälven är även ett nationellt särskilt värdefullt vatten och biflödet 
Båljabäcken som rinner i reservatets östra del har i arbetet med EU:s 
vattendirektiv givits miljökvalitetsnormen god ekologisk status. 
Naturreservatsbildningen syftar till att långsiktigt öka och säkerställa 
förekommande naturvärden. 

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 helhetsvärden Vindelfjällens naturreservat, utökning Kraddsele, i 
form av ett stort sammanhängande naturskogsområde, är därför mycket högt 
prioriterat för skydd enligt både den nationella och regionala strategin för 
skydd av skog. 

Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som är stora 
och sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer.  Naturreservat är 
även lämpligast för områden med ett sådant skötselbehov att en skötselplan 
krävs och där det krävs starka restriktioner under lång tid för att värdena ska 
kunna bibehållas och utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Vindelfjällens 
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 delen Kraddsele enligt 7 kap. 4 § 
miljöbalken.  

Naturreservatet berör områden som är av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt områden 
som är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken) och 
skyddade vattendrag (4 kap. 6 § miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att 
ovan nämnda riksintressen är förenliga med ett skydd av området. 
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Sändlista 
Anders Lindehall, Rovågersvägen 2, 907 88 TÄFTEÅ 
Andreas Eriksson, Köpmangatan 43, 895 30 BREDBYN 
Anita Nilsson, Sorselegårdsvägen 2 E, 920 70 SORSELE 
Ann Christin Olsson, Rankbäcken 11, 924 31 SORSELE 
Anna-Lena Partapuoli, Timmervägen 60, 921 33 LYCKSELE 
Benny Olofsson, Rankbäcken 54, 924 31 SORSELE 
Benny Robertsson, Stridsmark 111, 924 94 SORSELE 
Bertil Yderstedt, Tallåsvägen 25, 163 43 SPÅNGA 
Birgitta Nilsson, Klangvägen 11, 931 46 SKELLEFTEÅ 
Bodil Löfmark, Annebergsvägen 51, 437 93 LINDOME 
Carolin Nordin, Asplienvägen 11, 835 94 ASPÅS 
Daniel Robertsson, Västansjö 160, 921 91 LYCKSELE 
Ester Marianne Nilsson, Box 123, 924 22 AMMARNÄS 
Evelina Linder, Per-Anton Linder & Marita Linder, Nyby 137, 

924 94 SORSELE 
Gran sameby, c/o Tobias Jonsson, Box 107, 924 22 AMMARNÄS, 

ordf@granbyn.se 
Inger Jönsson-Grundström, Nabbnäs 141, 924 94 SORSELE 
John-Philip Partapuoli, Box 32, 924 22 AMMARNÄS 
Jon-Erik Linder, Övre Saxnäs 169, 924 94 SORSELE 
Kenneth Robertsson, Gustavsberg 32, 924 94 SORSELE 
Knut Johansson, Furubacksvägen 12, 932 37 URSVIKEN 
Kristoffer Robertsson, Istidsgatan 31 Lgh 1403, 906 55 UMEÅ 
Lantbrukarnas Riksförbund, Mats Granath, Västra Esplanaden 19, 

903 25 UMEÅ, mats.granath@lrf.se 
Lise-Lotte Andersson, Annelötsvägen 55, 147 92 GRÖDINGE 
Magnus Eriksson, Djupfors 195, 924 94 SORSELE 
Maj Albertina Andersson, c/o Tord Andersson, Gränsgatan 39, 

852 38 SUNDSVALL 
Mari Partapuoli, Jonstavägen 14 G, 921 36 LYCKSELE 
Mathias Oskarsson, Box 26, 924 22 AMMARNÄS 
Maud Eriksson, Benpilsvägen 6, 831 61 ÖSTERSUND 
Mikael Vinka & Nils Vinka, Box 14, 924 22 AMMARNÄS 
Naturskyddsföreningen i Västerbotten, c/o Sture Gustafsson, 

Storgatan 55 E, 919 31 ÅSELE, aquila7k@gmail.com 
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM, registrator@naturvardsverket.se 
Niklas Robertsson, Kaskeluokt 505, 923 98 STORUMAN 
Olle Gustav Lennart Grundström, Box 20, 924 22 AMMARNÄS 
Per Grundström, Tomterna 17, 918 31 SÄVAR 
Per Johansson, Gådeåbro 228, 871 93 HÄRNÖSAND 
Pia Eriksson & Lars-Erik Eriksson, Djupfors 189, 924 94 SORSELE 
Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan, c/o Luleå Stifts Prästlönetillgångar,  

Box 942, 971 28 LULEÅ, anders.landstrom@svenskakyrkan.se 
Ran sameby, Göran Jonsson, Sandås 203, 924 94 SORSELE, 

rans.sameby@gmail.com 
Rebecka Sehlstedt, Vårstigen 3, 906 37 UMEÅ 
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Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84  STOCKHOLM, 
registrator@raa.se 

Robert Olsson, Mosshagestigen 1, 144 51 RÖNNINGE 
Rut Yderstedt, Djupfors 156, 924 94 SORSELE 
SGU, Box 670, 751 28  UPPSALA, sgu@sgu.se 
Skogsstyrelsen, 551 83 JÖNKÖPING, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Sorsele kommun, 924 81 SORSELE, kommun@sorsele.se 
Statens Fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, sfv@sfv.se 
Susanne Långberg, Klippen 143, 924 94 SORSELE 
Sven Bertil Grundström, Nabbnäs 137, 924 94 SORSELE 
Tomas Eriksson, Svengrensgatan 3 B, 632 27 ESKILSTUNA 
Vattenfall AB, 162 87 STOCKHOLM, eldistribution@vattenfall.com 
Åke Andersson, Ruskträsk 32, 921 91 LYCKSELE 
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Ändring av föreskrift för Vindelfjällens naturreservat i Storumans- och Sorsele 

kommuner, Västerbottens län 

( 2 bilagor) 

 

 

Beslut 

 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 5 § MB (1998:808), att utöver gällande 

föreskrifter om inskränkningar att använda mark- och vattenområden i Vindelfjällens 

naturreservat, ska följande ändring av reservatsföreskrift gälla; 

 

Det är förbjudet att bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar 

marktopografi, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, 

spränga, borra, schakta, dikesrensa, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller 

anordna upplag. 

 

Information om föreskrifter 

 

Gällande del av reservatet bildat genom beslut den 25 februari 1974, dnr 11.121-

3998-73. 

 

Sedan detta beslut om ändring av föreskrift vunnit laga kraft gäller följaktli-

gen följande föreskrifter i fråga om inskränkningar i rätten att använda 

mark- och vattenområden inom reservatet (7 kap. 5 § MB) 

 

Det är förbjudet 

 att utföra avverkning och röjning eller vidtaga andra skogliga åtgär-

der som inte erfordras för rennäringen eller för utnyttjande av rättig-

heter knutna till fjällägenheter. Fastighetsverket äger dock rätt att till 

ortsbefolkningen för vedfångst och beredande av sysselsättning upp-

låta rätt att avverka björk samt för husbehovssågning avverka barr-

skog; 

 att bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 

schakta, dikesrensa, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upp-

lag; 

 att dämma, dika, släppa ut avloppsvatten eller göra andra ingrepp 

som kan väsentligt påverka sjöar och vattendrag; 

 att företa nybyggnad, uppföra anläggning eller ändra befintlig bygg-

nad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än det vartill 

byggnaden tidigare varit använd; 
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 att anlägga linbana, vägar, spår, leder och broar eller framdraga luft-

ledningar;

 att jaga andfågel eller vadare.

Härutöver gäller tidigare, den 25 februari 1974, meddelade ordningsföreskrifter en-

ligt 10 § naturvårdslagen, numera 7 kap. 30 § miljöbalken, om vad allmänheten har 

att iaktta inom oförändrade enligt följande: 

Föreskrifter gällande allmänheten (7 kap. 30 § MB) 

Det är förbjudet 

 att skada fast naturföremål eller ytbildning;

 att störa djurlivet;

 att framföra motordriva fordon eller övriga transportmedel annat än

på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna om-

råden med undantag för transporter för rennäringen och för utnytt-

jande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning;

 att störa rennäringen.

Föreskrifterna enligt 7 kap 5, 30 §§ miljöbalken ska inte utgöra hinder för 

reservatsförvaltaren, eller den som reservatsförvaltaren utser, att utföra de 

åtgärder som erfordras för reservatets vård, skötsel eller friluftslivets behov 

för att uppnå syftet med reservatet. 

Den beslutade ändringen innebär inskränkningar för samebyarna att bedriva 

sådan verksamhet som regleras i föreskriften.  

Sedan tidigare gällande övriga föreskrifter medför inte inskränkning eller 

ändring i samebyarnas rättigheter och skyldigheter enligt rennäringslagen 

och rennäringskungörelsen. 

Av Bergstaten fastställd arbetsplan, drn BS 219-1599-09, angående under-

sökningstillstånd Vindelvagge nr 1-4 (Blackstone Nickel AB) medför att 

den i detta beslut införda föreskriftändringen gäller först då erforderliga 

undersökningar gjorts enligt arbetsplanen. Föreskriften införs dock även för 

Blackston Nickel AB 2012-01-28. För övriga gäller ändringen när förelig-

gande beslut vinner laga kraft. 

Motiv för beslutet 

Syftet med reservatet framgår av beslutad principplan för vård och förvalt-

ning av Vindelfjällens naturreservat från 1978: 

”Området utgör ett tvärsnitt genom fjällkedjan i södra Lappland. Med hän-

syn till berggrund, terrängformer, sjöar och vattendrag, växt- och djurliv är 

reservatet av väsentlig betydelse för kännedomen om fjällnaturen.  
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Vattenvärden i området är opåverkad av vattenregleringar. De framstår däri-

genom som ett av de större sammanhängande av genomgripande exploate-

ringar opåverkade fjällområdena i vårt land. 

 

Området har sedan lång tid utnyttjats som renbete och för samernas och ort-

befolkningens jakt- och fiske. Det är enligt gällande lagstiftning reserverat 

för renskötseln. Rennäringen är en viktig del i fjällmiljön. Vegetationen är 

också renbetespräglad. Skyddet för området skall medverka till samekul-

turens bevarande. 

 

Området är av väsentlig betydelse för friluftslivet i fjällmiljön och en viktig 

grund för turistorterna omedelbart utanför dess gräns. 

 

Syftet med reservatet är således att bevara ett sydlapskt fjällområde där näs-

tan alla fjällets naturtyper är representerade och där rennäringen är en inte-

grerad del av fjällnaturekosystemet för rennäringen, naturvården och fri-

luftslivet.” 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att exploatering av områdets mark och berggrund 

inte går att förena med bevarande av områdets syfte och värden. I föreskrif-

terna för reservatet angående förfogande över området (8 § naturvårdslagen) 

är det förbjudet att spränga, schakta eller bedriva täkt. Efter bildandet av 

naturreservatet på 1970-talet har intresset för mineralprospektering och i 

förlängningen gruvbrytning ökat markant. Sådan verksamhet, som kan ske 

genom exempelvis borrning, riskerar att påtagligt skada de värden som mo-

tiverat tillkomsten av naturreservatet. Länsstyrelsen anser det därför angelä-

get att reservatsföreskrifterna ändras och förtydligas så att sådan användning 

av mark- och vattenområden inte tillåts som riskerar att strida mot syftena 

med reservatet och områdets bevarandevärden. Även den oro som skapas 

inom rennäringen vid exploateringshot samt det intresse som kommit till 

uttryck från allmänheten för områdets bevarande, motiverar ett förtydligat 

skydd av Vindelfjällen. Vidare har motoriseringen av fjället ökat dramatiskt 

och därmed önskemålen om att gräva och dika för ökad framkomlighet. Be-

tydelsen av opåverkad hydrologi och opåverkade avrinningsområden har 

under senare år lyfts fram varför föreskrifter om dämning och dränering är 

av vikt. 

 

Med anledning av vad SGU anfört kan konstateras att för den vetenskapliga 

naturvården är kunskapsläget mycket gott när det gäller såväl berggrund 

som naturgeografi inom reservatet. Om kompletterande inventeringar eller 

vetenskapliga forskningsprojekt initieras för att ytterligare öka kännedomen 

om terrängformer, glacifluviala formationer, glaciärer, vittringsfenomen 

eller berggrund mm, så menar länsstyrelsen att detta kan göras efter dispens 

från föreskrifterna om dessa forskningsarbeten är förenliga med reservatets 

syfte.  
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Den nu aktuella föreskriftändringen förtydligar syftet med reservatet och att 

även rennäringens behov av markarbeten skall prövas av reservatets före-

skrifter. Efter samråd och terrängkörningsplanering i respektive sameby 

samt att rennäringen är ett delsyfte i reservatet, ser länsstyrelsen dock att det 

finns principiella möjligheter till dispenser. 

Vid en avvägning enligt 7 kap. 25 § MB anser Länsstyrelsen att aktuell änd-

ring av skyddsföreskrift tillgodoser ett angeläget allmänt intresse för att 

kunna uppnå syftet med reservatet samt enskilda intressen såsom rennäring, 

jakt och fiske. Dessa intressen väger i detta område tyngre än de enskilda 

intressen som kan finnas att nyttja området för att där borra, schakta m.fl. 

liknande åtgärder.  

För Blackstone Nickel AB gäller att föreskriftändringen införs då erforder-

liga undersökningar gjorts enligt fastställd arbetsplan, drn BS 219-1599-09. 

Den bortre gränsen för undersökningen är 2012-01-28. Länsstyrelsen menar 

att det är rimligt att föreskriften gäller för Blackstone Nickel AB från detta 

datum. För övriga gäller föreskriftändringen då beslutet vinner laga kraft. 

Länsstyrelsen bedömer att det aktuella tillägget till reservatsföreskrifterna är 

förenligt med kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmel-

serna i 3 och 4 kap miljöbalken. 

Ärendets beredning 

Med anledning av att länsstyrelsen och Naturvårdsverket har uppmärksam-

mat brister i naturskyddet gällande mark, ytbildning och berggrund har det 

länge förts samtal om föreskrifterna inom Vindelfjällens naturreservat.  

Även under samråd med aktuella samebyar gällande Blackstone Nickel ABs 

undersökningstillstånd och provborrningar har behovet av ändrad föreskrift 

uppmärksammats. 

Under juni 2010 sändes förslaget om ändrad föreskrift ut på remiss till föl-

jande instanser; Naturvårdsverket, Fastighetsverket, Lantmäterimyndighet-

en, Riksantikvarieämbetet, SGU, Bergstaten, Blackstone Nickel AB, Sor-

sele- och Storumans kommuner, Ubmeje, Ran och Grans samebyar, 

Svenska Turistföreningen, Naturskyddsföreningen och Västerbottens mu-

seum. Inkomna yttrande redovisas nedan. Av inkomna yttrande var SGU 

och företaget Blackstone Nickel AB negativa till att föreskriften ändras. 

Remissynpunkter 

Yttrande från samebyar och Svenska Samernas Riksförbund tillstyrker före-

skriftändring men önskar förtydligande av hur samebyarnas rättigheter på-

verkas.  

Sorsele kommun och Statens Fastighetsverk har inget att erinra mot försla-

get om ändring av föreskrift. 
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Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) avstyrker förslaget mot bak-

grund av att man menar att kännedomen om reservatets berggrund behöver 

ökas och att av en sådan skulle det ytterligare framgå vilka bevarandevärden 

som finns inom området. Därutöver menar SGU att modifieringar av reser-

vatets avgränsning kan göras så att konflikter mellan olika intressen mins-

kas. SGU bifogar berggrundskartor över delar av Vindelfjällen där områdets 

skollberggrund med dess bergarter och tektonik redovisas. 

Blackstone Nickel AB motsätter sig i dagsläget en ändring av föreskrift tills 

bolaget genomfört erforderliga undersökningar.  

Upplysningar 

Länsstyrelsen vill upplysa om att Vindelfjällens naturreservat i sin helhet 

omfattas av en rad andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. 

Av särskilt betydelse för syftena med reservatet är 4 kap 8 § MB samt 7 kap 

27-29 § MB med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åt-

gärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-

område.

Länsstyrelsen bedömer att föreskrifterna för Vindelfjällens naturreservat i 

sin helhet, i ett senare skede, behöver ses över och samordnas. I dagsläget 

omfattas reservatet i sin helhet av en rad områdesbestämmelser beslutade i 

olika skeden. Exempelvis gäller redan i dagsläget förbud att borra, gräva etc 

i föreskrifter om inskränkningar i rätten över att förfoga över fastighet inom 

reservatet, i delar av Vindelfjällen (barrurskogarna i öster) som beslutades 

1988, drn 11.121-2431-86. 

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § MB medge dispens från meddelade 

föreskrifter om det finns särskilda skäl.  

Enligt 29 kap 2 och 2a §§ MB gäller bland annat att brott mot föreskrift som 

meddelats med stöd av 7 kap 5 och 30 §§ MB kan medföra straffansvar.  

Deltagande i detta ärende har varit enhetschef Björn Jonsson, biträdande 

enhetschef Kajsa Berggren, länsassessor Tomas Johansson samt reservats-

bildare Per Anders Blomqvist. 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, se bilaga 2. 

Chris Heister 

Tomas Staafjord 
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Bilagor 

1. Område där föreskriften gäller.

2. Hur man överklagar.

Sändlista 

Naturvårdsverket 

Statens Fastighetsverk 

Lantmäterimyndigheten 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Sthlm 

SGU, Uppsala, Box 670, 751 28 Uppsala 

Bergstaten 

Blackston Nickel AB 

Sorsele kommun 

Storumans kommun 

Ubmeja sameby 

Ran sameby 

Gran sameby 

Naturskyddsföreningen i Västerbotten, c/o Torgny Forsgren, Arvid Franklins 

väg 18, 921 35  Lycksele 

Västerbottens museum 

Svenska Samernas Riksförbund 

Naturvårdsregistret 

Erik Sandström, Karlsgård 46, 920 SORSELE 



Bilaga 4 till Utökning av Vindel-
fjällens NR, del Kraddsele, i Sor-
sele kommun. 

Skötselplan 
  

1(10) 
Datum Ärendebeteckning 
2017-06-09 
  

511-1206-2012
  

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B  Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 
901 86  UMEÅ Naturvårdsenheten Direkt 010-225 44 69 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

SKÖTSELPLAN FÖR 
VINDELFJÄLLENS NATURRESERVAT, 

UTÖKNING KRADDSELE, 
I SORSELE KOMMUN 

Foto: Per Nihlén, Länsstyrelsen 

      Länsstyrelsen i Västerbottens län 

     Storgatan 71B 

     901 86 Umeå 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 4 till Utökning av Vin-
delfjällens NR, del Kraddsele, i 
Sorsele kommun. 

Skötselplan 
  

2(10) 
Datum Ärendebeteckning 
2017-06-09 
 

511-1206-2012 
 

 
1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatets utökade del gäller enligt beslut för 
Vindelfjällens naturreservat med komplettering att syftet även ska 
tillgodoses genom naturvårdsbränning för att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer i form av bland annat brandpräglade barrskogar.  
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter för utökad del Kraddsele 
Namn Vindelfjällens naturreservat 
Utökning Kraddsele 
Dossiernummer 2402027 
NVR-id 2001842 
Natura 2000, områdeskod SE0810435, Vindelälven 
Kommun Sorsele 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Kraddsele ligger 5 km sydöst om Ammarnäs, 

Ekokarta 25G 3e-f, 2e-f, 
mittkoordinat: 561444, 7311158 
(SWEREF99TM) 

Naturgeografisk region 36a, Lapplands högfjällsregion 
Gräns Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet. 
Fastighet och 
markägarkategori 

Enskilda: Djupfors 1:2, Djupfors 1:3, 
Kraddsele 1:38, Kraddsele 1:8, Nabbnäs 1:2, 
Nabbnäs 1:6, Tjulträsk 1:4, Tjulträsk 1:7, 
Tjulträsk 1:8, Tjulträsk S:2 
Staten genom Fastighetsverket: Gautsträsk 
Dammfäste 1:1, Kraddsele 2:1 
Staten genom Naturvårdsverket: Tjulträsk 2:1 

Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal  1 497 hektar 
Landareal  1 475 hektar 
Areal produktiv skog 1 068 hektar 
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2.2 Naturtypsindelning 
Naturtyp enligt KNAS1 Areal (ha) 
Tallskog 195 
Granskog 518 
Barrblandskog 132 
Barrsumpskog 14 
Lövblandad barrskog 236 
Triviallövskog 25 
Lövsumpskog 3 
Fjällbjörkskog 171 
Ungskog inklusive hyggen 131 
Övriga skogsimpediment 11 
Våtmark 38 
Öppen mark i fjällen 3 
Sjöar och vattendrag 20 
1 Naturtyper enligt KNAS, Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden. 
 
2.3 Beskrivning av reservatet, utökad del Kraddsele 
Läge och landskap 
Kraddsele avgränsas av Vindelälven och den tidigare gränsen för 
Vindelfjällens naturreservat och sträcker sig från Örnbo vid Gautsträskets 
sydöstra strand ner till Djupfors. Höjden över havet klättrar från 400 meter 
vid älven upp till drygt 700 meter på Båljavares sydvästvända sluttningar. 
Området utgörs av omväxlande tall- och grandominerad skog med bitvis 
stort lövinslag samt fjällbjörkskog. 
 

 
Vindelfjällens naturreservat är markerat med grön linje på kartan och utökningen Kraddsele är 
rödmarkerad.  
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Geovetenskap 
Berggrunden inom reservatet består av lägre metamorfa sedimentära 
bergarter, i form av det s.k. Ammarnäskomplexets fyllit, gråvacka och 
arkos. Jordarterna domineras helt av morän. Nordväst om Djupfors börjar 
ett stråk med isälvssediment längs ner i Vindelälvens dalgång. Detta stråk 
fortsätter mot sydost. 
 
Naturmiljöer 
I området finns ett tiotal större och mindre tjärnar samt ett antal större 
bäckar som söker sig ner för sluttningen, därtill ett stort antal dråg. 
Terrängen är flack och småkuperad mellan älven och de första 100 
höjdmetrarna. I denna del finns ett antal mindre våtmarker men området är 
som helhet våtmarksfattigt. Därefter blir det påtagligt brant med block och 
sten. I den norra delen finns tydligt utvecklade skollor med tvärbranta kanter 
som löper i väst-östlig riktning. Hela sluttningen från älven och upp till 
fjällbjörkskogen uppvisar mer eller mindre tydliga spår av äldre skogsbrand. 
Den senaste branden ägde rum på 1850-talet och flera tallar har synliga 
brandljud. Området är väglöst men det finns en fiskestig och en skoterled 
längs älven samt en del mindre kojor och vindskydd. Dessutom passerar 
draghundstävlingen Vindelälvsdraget med ett stråk i den västra delen 
parallellt med älven. 
 
Närmast älven löper en åsliknande formation som delvis utgör en brant nipa 
ner mot älven. Här finns också ett antal mindre våtmarker, oftast öppna 
fastmattekärr som domineras av intermediär-rikkärrsvegetation. Skogen är 
av barrblandstyp med en ålder på 100-150 år, fältvegetationen domineras av 
blåbärsris. Vissa delar är påverkade av plockhuggningar men domineras 
ändå av äldre skog som utgör en fond mot älven. Naturvärdena varierar i 
området från mer påverkade delar till områden med mycket höga 
naturvärden i form av gammal och relativt opåverkad tall- och granskog 
med rikligt med död ved. 
 
Längre upp från älven vidtar ett relativt flackt men småkuperat parti. Här är 
skogen barrblandad av ristyp men ändå finns tydliga skillnader med tall på 
torrare mark som åsar, kullar och krön medan gran överväger i lägre delar, 
svackor och dråg. Skogen är i den här delen lite mer påverkad och det 
förekommer spår av äldre avverkningar samt en del färskare hyggen. 
Närmare den branta delen blir tallinslaget mer påtagligt men där finns också 
ett par större stråk med granskog som klättrar upp i sluttningen. 
Påverkansgraden blir lägre med stigande höjd över havet. 
 
Den brantare delen av sluttningen präglas av ett varierande stort inslag av 
björk från lövblandad barrskog till barrblandad lövskog. Det finns dock ett 
par större svackor och bäckdråg som är starkt grandominerade. I den här 
delen är påverkansgraden generellt sett låg och naturvärdena höga. 
Beståndstrukturen är naturlig och här finns bitvis rikliga mängder död ved, 
främst av björk men även tall- och granlågor finns. De övre delarna mot 
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reservatsgränsen utgörs av fjällbjörkskog med enstaka granar och spridda 
enar i buskskiktet.  
 
Kulturhistoria 
I området finns även olika spår efter människans närvaro under lång tid. Vid 
Gautsträskets stränder finns spår av förhistoriska bosättningar. Spåren består 
ofta av redskapstillverkning och eldstäder i form av skörbränd sten. Det är 
sannolikt renens närvaro som lockat människor hit. I området finns spår och 
lämningar från den sydsamiska renskötarkulturen i form av en lämning efter 
en kåta och på en annan plasts finns en härd.   
 
Skogs- och fjällbygderna var framförallt samernas land ända fram till slutet 
av 1600-talet när statsmakten ville få ett starkare grepp om Sveriges gränser 
och få till en fast bosättning inom området. Nybyggesverksamheten gick 
dock trögt och i Ammarnäsområdet anlades de första nybyggena under 
första halvan av 1800-talet. I närområdet finns ett bevarat exempel på 
nybygge, fjällägenheten Örnbo, som anlades under1860-talet och brukades 
ända fram till 1950-talet.  
 
En viktig, och många gånger avgörande, faktor vid kolonisationen var 
tillgången till fodermarker. Bland annat användes myrängar som 
fodermarker och i naturreservatet finns flera spår efter myrslåtter. Eftersom 
slåttermyrarna låg långt bort uppförde man ofta en stuga att övernatta i. 
Spåren efter slåtterverksamheten är idag diskreta och ibland svårlästa men 
kan ses i form av husgrunder efter lador och slåtterstugor och rester efter 
hässjor och hässjevirke som ofta ligger i kanten på myrarna.  
 
Naturvårdsarter 
Området utgör en mycket lämplig miljö för arter knutna till gammal, 
lövinblandad gran- och tallnaturskog med god förekomst av död ved. 
Följande arter har påträffats (hotkategori enligt Artdatabankens Rödlista 
2015 inom parentes där NT = nära hotad, VU = sårbar och DD = 
kunskapsbrist): doftskinn (NT), doftticka (VU), granticka (NT), gränsticka 
(NT), harticka (NT), lappticka (VU), ostticka (VU), rosenskål (DD), 
rosenticka (NT), rynkskinn (VU), stjärntagging (NT), trådticka, ullticka 
(NT), brunpudrad nållav (NT), lunglav (NT) och skrovellav (NT). Det finns 
dessutom äldre fynd av skalbaggarna mindre frågeteckenbock (NT) (från år 
1928 och 1962) och gul kulhalsbock (från år 1928). 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Den utökade delen av reservatet är indelat i 4 skötselområden med 
utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För 
varje skötselområde redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. 
Skötselområdets bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är 
uppnådda. 
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3.1 Skötselområde 1, brandpräglad barrnaturskog 
Skötselområdet utgörs i huvudsak av talldominerad barrblandskog. Skogen 
är mycket variationsrik, skiktad och luckig med gruppställda träd samt en 
allmän förekomst av död ved i olika former. Stora delar är rena tallskogar 
medan mindre delar av skogen är tydligt grandominerade. Tallar kring 180-
250 år förekommer spritt i området. Skötselområdet är tidigare påverkat av 
skogsbränder men det är ca 120-150 år sedan senaste brand. I 
skötselområdet finns även delar som kalavverkats där det idag växer 
ungskog. 
 
Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer såsom brand, trädens 
åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning 
av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogens struktur och 
sammansättning är påverkad av brand och många träd bär spår av brand i 
form av brandljud. I perioder efter brand kan områden vara öppna och 
luckiga med nya spirande trädgenerationer. Normalt hyser beståndet allmänt 
med död ved. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av brand 
etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara mer 
sluten. Vissa mindre delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och 
kommer därför att brinna väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av 
dynamiken i ett brandpräglat landskap.  
 
Skötselåtgärder  
Naturvårdsbränning 
Fram till en bränning ska området formas av naturliga processer. Det 
innefattar även att spontana bränder kan tillåtas. Skötseln ska vara 
naturvårdsbränning där det är tekniskt möjligt. Skötselområdet ska delas 
upp och brännas i mindre delar. Exakt avgränsning för de enskilda 
naturvårdsbränningarna tas fram i samband med den brandplan som görs 
inför varje enskild bränning. Bränningarna kommer att infogas i en 
övergripande planering för naturvårdsbränning i länets samtliga 
naturreservat. Det innebär att en prioritering kommer att ske inom 
tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot 
liknande åtgärder i andra naturreservat.  
 
Stängsling, vid behov 
Om den föryngring som kommer efter en bränning bedöms ha dåliga 
förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete ska möjligheten att 
bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas. 
 
3.2 Skötselområde 2, grandominerad barrskog och fjällbjörkskog med 
fri utveckling 
Skötselområdet består huvudsakligen av grandominerad lövblandad 
barrskog till barrblandad lövskog. I större svackor och bäckdråg är skogen 
starkt grandominerad. Påverkansgraden generellt sett låg och naturvärdena 
höga. Beståndstrukturen är naturlig och här finns bitvis rikliga mängder död 
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ved, främst av björk men även tall- och granlågor finns. De högsta delarna 
av sluttningen utgörs av fjällbjörkskog med enstaka granar och spridda enar 
i buskskiktet. 

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 
förändrad karaktär. Skötselområdet innehåller bitvis rikliga mängder död 
ved som erbjuder typiska vedlevande arter gynnsamma livsbetingelser. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 

3.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling 
Skötselområdet omfattar alla öppna och skogsklädda våtmarker i området. 
Våtmarkerna utgörs främst av hydrologiskt intakta, öppna fastmattekärr. De 
flesta våtmarkerna är små och domineras av intermediär-rikkärrsvegetation 
men fattigkärr förekommer också. Inom reservatet finns inga kända diken.  

Bevarandemål  
Våtmarkerna i skötselområdet har ett gynnsamt bevarandetillstånd när 
väsentliga delar är hydrologiskt intakta och präglas av naturliga 
hydrologiska processer så som nederbörd, grundvattenflöden och 
översvämningar. Dessa processer ska fortgå opåverkat av mänskliga 
ingrepp. Våtmarkerna ska förbli orörda med sina karaktäristiska strukturer 
och artsamhällen. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 

3.4 Skötselområde 4, sjöar och vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av ett tiotal större och mindre skogs- och myrtjärnar 
samt ett antal större bäckar som utgör biflöden till Vindelälven. Vindelälven 
och dess biflöden är ett nationellt särskilt värdefullt vatten samt ett utpekat 
Natura 2000-område. Biflödet Båljabäcken som rinner i reservatets östra del 
har i arbetet med EU:s vattendirektiv givits miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status. Samtliga sjöar och bäckar inom reservatet har en i 
huvudsak naturlig och opåverkad hydrologi. 

Bevarandemål  
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer med de 
strukturer och artsamhällen som hör till denna naturtyp. Vattendraget och 
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tjärnen ska ha en intakt, naturlig hydrologi och hydrokemi, med försumbar 
påverkan från övergödande, försurande och grumlande ämnen. 
 
Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 
 
 
4. Mål och åtgärder för friluftslivet 
Vindelfjällens naturreservat är ett av Västerbottens mest frekvent besökta 
områden för friluftslivet. De mest nyttjade delarna är de statliga leder som 
går genom stora delar av reservatet. Från Ammarnäs, som ligger knappt 5 
km nordväst om den utökade delen, finns även ett antal närleder som 
kopplar ihop till de statliga lederna. Just norr om området går en led som 
passerar byggnadsminnet Örnbo vilket är ett populärt besöksmål. 
 
En fiskestig och en skoterled som följer Vindelälven passerar genom 
reservatet. I de östra delarna av reservatet går en stig från Djupfors som 
ansluter till Georgvägen i norr. Stigen från Djupfors är mycket otydligt 
utmarkerad och saknar bitvis markeringar. I området finns även ett par 
mindre, privata kojor, vindskydd och jakttorn.  
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att Vindelfjällens naturreservat 
fortsätter vara tillgängligt för naturupplevelser, rekreation och naturstudier. 
Områdets friluftslivsanläggningar är i gott skick och förhöjer upplevelsen av 
området. 
 
Det är möjligt att på olika sätt få information om Vindelfjällens 
naturreservat, inklusive den utökade delen Kraddsele, inför och under besök 
i området. Information om reservatet finns också i lämplig omfattning via 
internet eller andra tekniska lösningar. 
 
Informationen i området förhöjer upplevelsen av besöket genom att den är 
lättläst och fokuserar på upplevelser i området samt har informativa kartor. 
Informationen bidrar till att syftet med områdesskyddet uppnås. Områdets 
friluftslivsanläggningar är i gott skick och underlättar för besökare att 
uppleva området. 
 
Åtgärder för friluftslivet 
Det ska finnas möjligheter att anlägga en stig från Örnbo ner till 
Vindelälven i reservatets nordvästra del. Det ska även finnas möjlighet att 
bygga en bro eller linbana över Vindelälven söder om Gautsträsket kring 
samma plats som den bro som tidigare fanns där (se bilaga 1). Om åtgärden 
behöver omfatta mark utanför reservatet så krävs dock kompletterande 
överenskommelser med berörda markägare utanför reservatet. 
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Information om Vindelfjällens naturreservat, inklusive den utökade delen 
Kraddsele, ska finnas på länsstyrelsens webb samt via andra tekniska 
lösningar och publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar.  

5. Övriga anläggningar
I området finns ett par mindre kojor, vindskydd och jakttorn samt stigar och
en skoterled. Dessa anläggningar förvaltas inte av Länsstyrelsen.

Vandringstigarna (fiskestigen längs Vindelälven och vandringsleden från 
Djupfors som passerar Bålja och vidare upp mot Georgvägen, se bilaga 2) 
och skoterleden (se bilaga 2) får fortsätta röjas fram och märkas ut och 
anläggningarna får stå kvar och kan fortsätta att användas av ägarna så länge 
de underhålls.  

Förvaltaren ska ha möjlighet att ta ner anläggningar 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
Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och
målas om vid behov.

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Naturvårdsbränning Skötselområde 1 3 
Stängsling Skötselområde 1, vid behov 3 
Röjning och utmarkering av ny 
vandringsled  

Se bilaga 2 2 

Anläggning av ny bro/linbana Se bilaga 2 2 
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 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 ett 
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 över skötselområden 
2. Karta över anläggningar 
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Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 
901 86  UMEÅ Naturvårdsenheten Direkt 010-225 44 69 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

Hur man överklagar till Regeringen 
Är du missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga detta hos  
Regeringen, men klagan ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Över-
klagan ska vara skriftlig och undertecknad. 

Var tydlig med att 

• skriva vilket beslut som överklagan gäller. Det gör du enklast genom
att ange ärendebeteckningen (511-1206-2012),

• redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur
du anser att beslutet ska ändras,

• underteckna brevet, förtydliga namnteckningen, uppge adress och te-
lefonnummer.

Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör 
en fullmakt sändas med. 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt bör de 
bifogas. 

Brevet ska lämnas in eller skickas till: 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
901 86  UMEÅ 

Länsstyrelsen måste ha fått brevet senast den 14 juli 2017, annars kan inte 
överklagandet tas upp. 
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