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Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens
domänreservat i Åsele, Västerbottens län
( 2 bilagor)

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande föreskrifter ska följande ändring av reservatsföreskrift gälla angående rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom reservatet (7 kap 30 § MB) tidigare (10 § naturvårdslagen);
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag av
skoterkörning på väl snötäckt mark på utpekade skoterleder samt på sjöarna
Väster- och Öster-Stenbitsjöarna.
Utpekade skoterleder och sjöar inom naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat (DR) framgår av bilaga 1. En skoterled är 100 meter bred. Utanför
denna zon är alla terrängkörning förbjuden.

Information om föreskrifter
Gällande reservat bildades genom beslut den 27 januari 1997, dnr 231-1050710514/96, 231-10524/96. Det ursprungliga beslutet fattades enligt Naturvårdslagens
bestämmelser samt övergångsregler i Miljöbalken.
Den nu införda ordningsregeln (7 kap. 30 § MB) är en lättnad i tidigare förbud gällande förbud att framföra motorfordon i terrängen. Föreskriften är fortfarande i enlighet med reservatets syfte och övriga föreskrifter gäller fortfarande.
Motiv för beslutet
Införandet av ordningsföreskrift och regleringen av rätten att färdas bör inte
ske så att utbytet av besök i området minskas i onödan. Det föreligger dock
inga synnerliga skäl att upphäva förbudet mot terrängkörning i Stenbithöjdens natuffeservat. All barmarksköming med undantag för utdragning av
redan fälld älg, är motiverat för att skydda markvegetation i skog och på
myrar. Av naturvårdsskäl är det motiverat att behålla skoterförbudet men
begränsade skoterleder skulle klara både naturvårdskrav och behovet av
stillhet för skidåkande besökare.
Ändringen av beslutet och den enskilda föreskriften gäller endast terrängkörning på snö. Inom Stenbithöj dens naturreservat finns det särskilt beaktningsvärda orsaker till att ändra föreskriften. Fram till år 1997 fanns en
iordningsställd skoterled upp till Höj dakoj an samt andra stråk som regel-
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bundet används till olika fiskesjöar. På senare år har tillgängligheten i ett
bredare perspektiv samt upprustningen av Höjdakojan inom reservatet i specifikt perspektiv, aktualiserat frågan om att få fårdas in i området. Under
årens lopp sedan reservatet bildades har befolkningen i Åsele och Dorotea
upplyst länsstyrelsen om hur viktigt området är för den skoterburna turismen samt en utvecklat friluftsliv med hundspann samt fiske.
Under åren sedan området beslutades som natuneseryat har byarna Forsnäs
och Granås via dispens beretts möjlighet att köra till Höjdavallens fåbod och
sin del av Västra Stenbitsjön. Dispensen och delägandet i samfålligheten har
varit svår att handlägga och bedriva tillsyn på. Den ändrade ordningsföreskrift med utpekade fårdvägar möjliggör för omgivande byar att besöka området vintertid samt förbättrar tydligheten mot allmänheten.
Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ekosystem med urskogsartad skog. Sådana skogar var för bara något århundrade sedan vanliga. Ett
nästan landskapstäckande skogsbruk har medfört att de urskogsartade skogar som numera finns är unika. Det principiella målet för skogsreservat av
de här typerna är att bevara skogarnas ekosystem i orört och ostört tillstånd
och att låta de naturliga processerna löpa fritt. I ekosystemet ingår såväl
mark och vatten som växter och djur. Med naturliga processer ayses både
långsamma förändringar som sker i vegetation och mer eller mindre regelbundet omdanande processer som t ex stormfållning och utslagning av vegetation genom extrema klimatförhållanden. Den urskogsartade miljön och de
naturliga processerna är av särskilt stor betydelse for fortlevandet av urskogsberoende eller urskogsgynnade arter som svampar, mossor, lavar och
insekter samt ryggradsdjur som t ex tjäder. Syftet med reservatet och dess
bevarandevärden kan nås även med reglerad skotertrafik längs utpekade
leder.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser inte att syftet med reservatet motiverar ett förbud mot
reglerad snöskotertrafik som ordningsregel. Föreskriften påverkar tillgängligheten året runt. Skoterfård på utpekade leder, myrar och sjöar skulle öka
tillgängligheten utan att störa syftet med just Stenbithöjdens naturreservat.
Denna syn på tillgängligheten till reservatet bygger på att anläggningar
gjorts och att den stugan som tidigare skoterklubb skötte nu har rustats för
övernattning. Därefter har besöksantalet varit lågt i stugan. Länsstyrelsen
menar nu att det finns nya omständigheter som utgör särskilda skäl till att
omarbeta föreskriften för att förbättra stugans, sjöarnas och fåbodens tillgänglighet utan att syftet med reservatet störs.
Länsstyrelsen ayser inte i detta beslut att ändra på de anordningar som gjorts
för besökaren under barmark. Från nya entrén har rastplats, broar och en
vandringsled anlagts upp till Höjdakojan. Den gamla skoterleden hade delvis samma dragning och det kan den nya också ha bortsett från detaljer som
att inte samordna broar då dessa nu är byggda för vandrare. Skoterleden dras
lämpligen över myrar. Sammantaget har de satsningar på tillgängligheten
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som gjorts inom reservatet på senare år ändrat omständigheterna kring införandet av ursprunglig föreskrift.
Detta beslut innebär att skotertrafik upp på Stenbitshöj dens topp och den
kojan fortfarande är förbjudet. Detta innebär att stömingskänslig fauna samt
möjligheten för skidåkare att uppleva stillhet samt skoterfri övernattning i
Stenbitskoj an fortfarande finns
Vid en avvägning enligt 7 kap. 25 § MB anser Länsstyrelsen att aktuell ändring av skyddsföreskrift tillgodoser ett angeläget allmänt intresse för att
kunna uppnå syftet med reservatet samt enskilda intressen såsom fiske.
Länsstyrelsen bedömer att den aktuella ändringen av reservatsföreskriftema
är förenligt med kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken.

Ärendets beredning
Aktuellt ärende har aktualiserats genom att behovet av tillgänglighet för hela
befolkningen har diskuterats mer och mer på senare år. I samband med detta
har också att mer syftet med ett enskilt skyddad område satts i relation till
ordningsföreskrifter som rätten att färdas. Ärendet har även kopplingar till
tiden då reservatet bildades då både skoterklubbar, enskilda personer, byasamfälligheter och Dorotea- och Åsele kommuner påpekade vikten av att
tillgängliggöra området vintertid.

Under senare år har naturreservatet Stenbithöj dens DR visat sig ha höga
faunavärden enligt länsstyrelsens egna inventeringar varför ett fritt skoteråkande skulle skapa störning. Däremot är reservatet så stort att ett begränsat
geografiskt nyttjande på skoterleder och sjöar inte bedöms påverka naturvärden eller syfte negativt.
I samband med att domänreservatet beslutades bli naturreservat 1997-01-27
gjorde lokala skoterklubbar och kommunerna flera yttrande och överklagande angående rätten att färdas i reservatet. Även John Andersson i Granåsen; en man med goda kunskaper om områdets användning och historik
yttrade sig i ärendet. Att idag ändra beslutet skulle delvis tillgodose de önskemål som fördes fram då. Detta är möjligt eftersom förutsättningarna delvis har ändrats i samband med reservatets upprustning av anläggningar via
ny skötselplan samt tydligare uppdrag om tillgänglighet.

Även under senare tids samråd med Åsele- och Dorotea kommuner har det
framkommit det finns önskemål om att tillgängliggöra Stenbithöj den för en
bredare befolkning lokalt. Även i perspektivet att andra större skyddade
områden, där övernattning och anordningar för tillgänglighet planeras helt
utan terrängkörning, gör att tillgängligheten till Stenbithöj den kan ses i ett
nytt ljus.
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Upplysningar
Länsstyrelsen vill upplysa om att Stenbithöjdens naturreservat i sin helhet
omfattas av en rad andra lagar,förordningar och föreskrifter. 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 åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område.
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 även varit handläggare Anna Lejon.
Detta beslut� erklagas till Regeringen,se bilaga 2.

(J

Peter Jons

Bilagor
1. Karta gällande utpekade skoterleder inom naturreservatet Stenbithöjdens
naturreservat,Åsele och Dorotea kommun.
2. Hur man överklagar.
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Bilaga 1. Karta gällande utpekade skoterleder inom naturreservatet Stenbithöjdens naturreservat, Åsele och Dorotea kommun.
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Bilaga 1. Kartor tillhörande
länsstyrelsens beslut Dnr
511-2482-2015
Utpekad skoterled
Reservatsgräns
Kommungräns

Bilaga till reservatsbeslut 231-10514/96
Datum
2006-09-11
Bilagor: 3

Beteckning
512 -13226-2005
24021226

SKÖTSELPLAN FÖR STENBITHÖJDENS
NATURRESERVAT I ÅSELE OCH DOROTEA KOMMUNER

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå
Växel: 090-10 70 00
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9.

Tillsyn och uppföljning

1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara ett stort och
sammanhängande område av urskogsartad granskog. Området är av brandrefugial typ och
hyser arter som är mycket känsliga för förändringar och ska därför lämnas till fri utveckling.
Området har en tydlig vildmarksprägel och är av stor betydelse för rörligt friluftsliv.
Motiven för naturreservatet definieras enligt reservatsbeslut 231-10514/96 ”att för framtiden
bevarar ekosystem med urskogsartad skog. Det principiella målet för skogsreservat av de här
typerna är att bevara skogarnas ekosystem i orört och ostört tillstånd och att låta de naturliga
processerna löpa fritt. Syftet med reservatet är även att inom ramen för detta mål ge möjlighet
till naturupplevelser och forskning i orörd natur.”

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Skog
Vatten
Myr

Stenbithöjdens DR
Naturreservat – 24021226
Åsele
25 km sydväst om Åsele, kartblad 21H 0-1 a-b,
naturgeografisk region 32c, koordinat 1553300 / 7103900
Sveaskog
Sämsjölandet 1:1
1688 ha
1307 ha
76 ha
305 ha

Indelning i naturtyper (enligt KNAS)
Granskog
924 ha
Tallskog
19 ha
Barrblandskog
54 ha
Lövblandad barrskog
232 ha
Impediment
40 ha
Förvaltare

Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Stenbithöjden ligger ca 25 km sydväst om Åsele. Reservatet ligger i
förhållande till sin omgivning uppe på en på en högre bergsplatå, vilken varierar i höjd mellan
500-650 möh. Berggrunden utgörs i huvudsak av yngre granit och moränen kring branterna är
ofta blockrik. På höjder över 500 meter är granen det dominerande trädslaget, enstaka tallar
finns dock strödda kring de myrkomplex som finns och glasbjörk träder ofta fram i de glesa
klimatpåverkade beståndsstrukturerna.
Området ingår i riksintresset Ac 20 Stenbitshöjden och avsattes som domänreservat 1946 med
syftet att bl.a. ”skydda ett rätt stort tilltaget stycke påtaglig ödemark”. Stenbitshöjden
ombildades till naturreservat 1997.

Skogen utgörs i stor utsträckning av urskogsartade granbestånd med liten kulturpåverkan och
gott om lågor, torrträd och brutna stubbar av framför allt gran. På andra ställen inom
reservatet hittar man fortfarande spår efter äldre avverkningar och även spår efter bränder
förekommer, om än sällsynt. I de högre belägna partierna är granskogen till följd av det hårda
klimatet relativt gles och plågas ofta av topptorka och toppbrott. Vissa områden består också
av lövträd som björk, asp och sälg och högst upp på t.ex. Stenbithöjderna och
Bergvattenberget hittar man skog som påminner om fjällbjörkskog.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Stenbithöjden.

På sluttningarna och i lägre partier, t.ex. på södra sluttningen av Stenbithöjderna, är skogen av
hög bonitet och har ett mycket rikt fältskikt. Granarna är därför ibland extremt grova. Ofta
hittar man örtrika och frodiga områden kring bäckarna. Mellan de skogbeklädda höjderna
ligger stråk med mindre myrar och enstaka tjärnar insprängda. Delar av myrmarken är svagt
påverkad av äldre diken och de bedömdes vara av klass 2 och 3 i Våtmarksinventeringen.
I den norra delen av reservatet ligger Höjdakojan vackert belägen, och strax intill finns en
mindre bod, ett timrat vindskydd, ett utedass och ett båthus. Nordväst om Västra Stenbitsjön
ligger den gamla fäboden Höjdavallen som dock inte ingår i reservatet. På Stenbitshöjdens
topp 668 möh finns även en stuga.
I omgivningarna kring Stenbithöjden är det sparsamt med andra skyddade områden, men i
nordväst ligger det skyddsvärda myrkomplexet Eldsjömyran–Flakamyran som är med i
myrskyddsplanen. Stenbithöjden har ett mycket rikt fågelliv, skogsfågel som tjäder, orre och

järpe håller starka populationer i dessa trakter och dessutom häckar bl.a. fiskgjuse,
sparvuggla, pärluggla, hökuggla och tretåig hackspett inom reservatet.
Stenbitshöjden är på grund av sin storlek och orörda karaktär ett intressant studieobjekt. Umeå
universitet och SLU har bedrivit forskningsstudier inom reservatet av bl.a. vedsvampar och
mossor.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet Stenbithöjden ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810096),
den Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. Reservatet har ett rikt fågelliv vad
gäller i första hand skogsfåglar och ingår därför i Natura 2000 både enligt habitatdirektivet
(SCI-område) och fågeldirektivet (SPA-område). De åtgärder som beskrivs i skötselplanen
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden
som finns utpekade för Natura 2000.

3. Skötsel av naturtyper
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att
utföras inom olika delar av reservatet.
3.1 Skogsmark (9010)
Innefattar all skogmark inom reservatet. Skogen består huvudsakligen av urskogsartad
granskog.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 1307 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Bestånden ska innehålla en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ned till
klena (unga) träd samt en föryngring som säkrar trädkontinuiteten i området.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall och gran ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen får utvecklas fritt. Om det är befogat för att bevara och skydda enskilda särskilt
skyddsvärda arter kan skötselåtgärder komma i fråga.

3.3 Våtmarker och vatten (6410, 7140, 3130, 3160)
Innefattar samtliga våtmarker och vatten samt deras naturliga tillrinningsområden inom
reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•
•

Arealen våtmark och vatten ska vara minst 381 ha.
Våtmarkernas hydrologi och vattenkemi ska vara opåverkad.
Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade.
Främmande arter ska ej finnas.
Minst 5 karaktäristiska arter för dessa våtmarker och vatten ska kunna hittas.

Åtgärder
Naturtyperna får utvecklas fritt. För att minimera friluftslivets inverkan på våtmarkernas
hydrologi och växtliv bör spänger anläggas där lederna passerar över känsliga våtmarker.

4. Friluftsliv
Naturreservatet Stenbitshöjden är med sina dryga 1600 hektar av orörd natur ett av de större
sammanhängande områdena i Västerbottens inland. Området är av betydelse för rörligt
friluftsliv och sjöarna i reservatet nyttjas i relativt stor omfattning för fiske.
Stenbithöjden är ett mycket fint och unikt vildmarksområde och det är därför viktigt att
området behåller denna karaktär. Anordningar som tillförs reservatet ska därför vara enkla.
Reservatet har idag ingen tydlig entré, utan nås via stigar på områdets östra sida. Trots det
långa avståndet till större vägar och orter har området möjlighet att få en större betydelse för
rörligt friluftsliv genom ökad information och tillgänglighetssatsningar.

Bild 1. Höjdakojan är i bra skick och ligger mellan Västra- och Östra Stenbitssjön. Försiktiga röjningar ska
genomföras intill byggnaden för att skapa sikt mot sjöarna.

Anläggningar och information för friluftslivet
Reservatet saknar en tydlig entré. Informationsskyltar i A3-format finns uppsatta på ett antal
platser inom reservatet. Stenbithöjden har ett välutvecklat stigsystem med stigar som leder ini
reservatet från Knappberg och Bergvattnet i öster samt rakt söderifrån. Stigarna passerar de
för friluftslivet mest intressanta platserna dvs. sjöar, stugor och utsiktspunkter. Över svåra
passager är stigarna försedda med broar och spänger.
Inom reservatet finns två stugor, Höjdakojan mellan Västra- och Östra Stenbitssjön samt
stugan vid Stenbitshöjden. Stugorna är idag inte öppna för allmänheten. Vid Höjdakojan finns
ett vindskydd, två grillringar, utedass samt båt- och vedhus. Båthuset används inte och är i
mycket dåligt skick. Stugorna och anläggningarna i anslutning till dem ägs av Sveaskog, men
byggnaderna förvaltas av Länsstyrelsen enligt reservatsbeslutet.

Kvalitetsmål
•

Reservatet ska ha en folder.

•

Det ska finnas hänvisningsskyltar till Stenbitshöjdens naturreservat från allmän väg.

•

Reservatet ska ha en tydlig och iordningställd entré och den ska vara vid Bergvattnet.

•

Informationsskyltar i ska finnas uppsatta vid entrén och på ytterligare ett par
strategiska platser inom reservatet.

•

Stigarna genom reservatet ska vara väl markerade och underhållna. Stigen från
Bergvattnet och till Höjdakojan ska vara spångad över känsliga våtmarker för att
minimera markslitage.

•

Samtliga byggnader och anläggningar inom reservatet ska vara välskötta.

•

Ved ska finnas vid anvisade grill- och eldplatser.

•

Stugorna i reservatet bör kunna nyttjas för rörligt friluftsliv.

Åtgärder
•

En folder ska tas fram för Stenbitshöjdens naturreservat.

•

Hänvisningsskyltar ska sättas upp mot reservatet från allmän väg.

•

En tydlig reservatsentré ska iordningställas intill Bergvattnet som utrustas med
skyltställ, nya skyltar i minst A2 format samt broschyrlåda. Nya skyltar i minst A3
format ska tas fram och sättas upp enligt bilaga 2.

•

En väl markerad stig ska anläggas från vändplanen/parkeringen vid Bergvattnet och
angöra befintlig stig. Stigen mellan Bergsvattnet och Höjdakojan ska spångas över
känslig myrmark (ca 500 meter). Samtliga stigar inom reservatet ska markeras upp,
röjas och underhållas.

•

Nya vägvisare ska tas fram och sättas upp vid reservatets entré mot besöksmål t.ex.
Höjdakojan och Stenbitshöjdens topp.

•

Sikten från Höjdakojan mot Stenbitssjöarna ska hållas öppen. Enstaka skrymmande
träd intill byggnaden tas ned och området närmast stugan ska regelbundet siktröjas.

•

Vindskyddet intill Höjdakojan ska iordningställas med ny grillring, nya bänkar och
bord. Båthuset ska tas ned/bränns ned.

Bild 2. Leden ska spångas över öppen myrmark för att värna våtmarken och underlätta för friluftslivet.

5. Övriga anläggningar
Tidigare fanns ett flygtorn på Stenbitshöjdens topp. Tornet har monterats ned, men delar av
byggnaden ligger ännu kvar på berget. Materialet ska transporteras bort från reservatet av den
part som satt upp tornet (F21).
Den del av stigsystemet som leder utanför reservatsgränsen sköts av annan part.

6. Nyttjanderätter
Rätten till jakt och finske tillfaller markägaren som i detta fall är Sveaskog. Inom reservatet är
jakt endast tillåten efter älg, rådjur, hare och räv. Motivet är bl.a. att Stenbitshöjden i
forskningssammanhang kan utgöra ett referensområde vid studier av jaktens inverkan på
småviltsstammen. Området skyddas som ett av få reservat i länet enligt fågeldirektivet (SPA
område). För reservatet gäller att förnyelse eller utökning av jakträttsupplåtelse ska godkännas
av Länsstyrelsen.
Sportfisket inom reservatet arrenderas av Åsele och Dorotea kommuner. Reservatet ingår i
Stenbitshöjdens fiskevårdsområde (SFO) där det råder generellt fiskeförbud i bäckarna och
fiske från båt är förbjudet.

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 åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ansöka sätta upp hänvisningsskyltar mot reservatet från allmän
väg.
Ta fram en folder för reservatet
Ta fram nya skyltar i A2 och A3 format. Dessa placeras enligt
bilaga 2.
Iordningställa reservatets entré vid Bergvattnet med skyltställ,
skyltar och låda för foldrar.
Röja och markera samtliga stigar inom reservatet, löpande
underhålla broar och övriga anläggningar i anslutning till
stigarna.
Anlägga en stig från parkeringsplatsen vid Bergavattnet till
reservatsgränsen.
Spånga stigen mellan Bergvattnet och Höjdakojan över öppen
våtmark (ca 400-500 m)
Sätta upp vägvisare i trä till besöksmål i reservatet.
Iordningställa vindskyddet vid Höjdakojan med ny grillring,
bänkar och bord
Siktröja och ta ned enskilda träd intill stugorna.
I samråd med markägaren Sveaskog utreda hur stugorna i
området ska nyttjas.
Bränna båthuset, avlägsna gamla skyltar

2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010

2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010

9. Tillsyn och uppföljning
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt.
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och
rapporteras.
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.
Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. En nationell metod för uppföljning av
reservat och Natura 2000 har tagits fram. Denna ska användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Bilagor

1. Indelning i naturtyper enligt KNAS
2. Anläggningar och information för friluftslivet
3. Leder inom Stenbitshöjdens naturreservat

Lena Lundevaller
Anna Wenngren

Sändlista
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele
Fortifikationsverket, Box 9101, 961 19 Boden
Dorotea kommun, Miljöenheten, 917 81 Dorotea
Dorotea turistbyrå, Storgatan 46, 917 32 Dorotea
Åsele kommun, Miljö- och hälsoskydd, Box 200, 910 60 Åsele
Åsele turistbyrå, Centralgatan 35, 910 60 Åsele
Naturvårdsregistret

BILAGA 1

INDELNING I NATURTYPER ENLIGT KNAS

SKOGSTYP

FÄRG

Barrblandskog
Granskog
Lövrik barrskog
Tallskog
Öppen mark, vatten, impediment

Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Svart
Vit

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10514/96

BILAGA 2

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Reservatets entré är intill parkeringen vid Bergvattnet. Från allmän väg ska det finnas
hänvisningsskyltar mot reservatet.

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10514/96

BILAGA 3

LEDER INOM STENBITSHÖJDENS NATURRESERVAT

Karta som visar befintliga leder inom reservatet. Dessa ska skötas och underhållas.
Sträckan A-B motsvarar den led som ska anläggas mellan reservatets entré (parkering) och
befintlig led. Längs sträckan C-D ska leden spångas över våtmark (ca 500 meter).

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10514/96

