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Beslut om utökning av Kammens naturreservat  
i Vindelns kommun 
(3 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. I 
och med att detta beslut har vunnit laga kraft upphör Länsstyrelsens beslut 
1997-01-27 om naturreservat för Kammen (dnr 231-10494-10506/96) att 
gälla.                                                                                                                                                                                                       

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 

 
Administrativa uppgifter 
Namn Kammen 
Dossiernummer 2402108 
NVR-id 2001639 
Natura 2000-område Kammen (SE0810086) 
Kommun Vindeln 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 9 km SO Åmsele 
Ekokarta 22J 0-1e-f 
Mittkoordinat 714014, 7155180 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och 

mellanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Djupsund 1:8, Skatan 9:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 111 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

37 ha 
37 ha 
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Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer i form av brandpräglad åsbarrskog och 
näringsfattiga sjöar med i hög grad ostörd karaktär. Dessa Natura 2000-
naturtyper med sina naturligt förekommande arter ska bidra till gynnsam 
bevarandestatus för Natura 2000-typerna på biogeografisk nivå. Syftet är 
också att bevara områdets höga geovetenskapliga värden i form av en väl 
utformad rullstensås. Reservatet ska även tillgodose behovet av områden för 
friluftsliv, forskning och naturstudier. 

Syftet ska uppnås genom naturvårdsbränning av tallskogen. Övriga 
naturmiljöer ska utvecklas fritt. Åtgärder vidtas för att underlätta för 
allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Kammen är en mycket vackert belägen gammal tallskog på en rullstensås 
ute i sjön Åmträsket. Åsen är en av de bäst utbildade i länet. Området har 
höga friluftslivsvärden med vandringsleden Isälvsleden som löper längs 
åsens krön. Det ligger i en av länets främsta värdetrakter med värdekärnor 
av tallskog och utökningen ligger i omedelbar anslutning till det befintliga 
Kammenreservatet. Länsstyrelsen bedömer att bevarande av områdets höga 
natur- och friluftslivsvärden inte kan kombineras med skogsbruk. 

I området finns viktiga livsmiljöer för många rödlistade arter. De rödlistade 
arterna i Kammens naturreservat är bland annat beroende av brandpräglade 
naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att fortleva i ett 
brukat skogslandskap. Genom reservatets utökning ökar möjligheterna att de 
höga natur- och friluftsvärdena i området bevaras och utvecklas.  

Följande arter och naturtyper är utpekade enligt Natura 2000 och utgör 
prioriterade bevarandevärden: 

Naturtyper: åsbarrskog (3110), näringsfattig slättsjö (3110). 

Arter: slät tallkapuschongbagge (1926), grov tallkapuschongbagge (1927). 

Reservatsföreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
Det är förbjudet att: 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller 

vindkraftverk, 
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2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 

funktion eller användningssätt,  
 

3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång, stängsel, ledning eller rör,  
 
4. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller 

dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, rensa eller utfylla,  
 

5. tippa, dumpa eller anordna upplag, 
 
6. bedriva verksamhet som förändrar bottentopografi som till exempel 

muddring,  
 
7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta 

bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl 
stående som liggande, 

 
8. införa för området främmande djur, växter eller andra organismer,  
 
9. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt 

högvilt, 
 

10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen 
(handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall). 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, 
 
2. uppsättning och underhåll av stigar och informationstavlor, 

 
3. naturvårdsbränning, 
 
4. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, 

hacka, gräva eller omlagra, 
 

2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 
buskar, såväl stående som liggande, 
 

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

 
4. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning 

vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
 

5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 
anordning. 

 
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 
beslut, 
b) underhåll av Isälvsleden med tillhörande befintligt vindskydd och 
båtöverfart, 
c) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437). 

Ärendets beredning 
Kammens höga naturvärden, geovetenskapliga värden och stora betydelse 
för friluftslivet har varit välkända under lång tid. Det befintliga reservatet, 
som omfattar Sundkammens södra del, blev domänreservat 1948 och har 
varit formellt skyddat som naturreservat sedan 1997. Utökningen, som 
omfattar Sundkammens norra del, har förvärvats inom ramen för det så 
kallade ESAB-paketet. ESAB står för Ersättningsmark i Sverige AB. Till 
ESAB överfördes cirka 100 000 hektar skogsmark från Sveaskog i syfte att 
användas av Naturvårdsverket som bytesmark till skogsbolagen för 
planerade naturreservat. Affären är nu genomförd och Naturvårdsverket har 
fått utpekade områden med höga naturvärden från skogsbolagen som i 
gengäld ersätts med Sveaskogsmark. 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Skosstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Vindelns 
kommun samt Friluftsfrämjandet i Vindeln tillstyrker reservatsförslaget. 
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.  
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Friluftsfrämjandet i Vindeln anser att stensättningen i reservatets norra del 
bör skyltas upp, vilket har inkluderats som åtgärd i skötselplanen. 
Skötselplanen har även på SGUs inrådan kompletterats med en höjdmodell 
för att illustrera de speciella landskapsformerna. 

Beskrivning av reservatet 
Reservatet Kammen ligger 9 km sydväst om Åmsele i Vindelns kommun. 
Det består av en vacker, tallskogsklädd 10-20 meter hög rullstensås, 
Sundkammen (del av Vindelälvsåsen), som löper genom södra delen av 
Åmträsket. Rullstensåsen delar Åmträskets södra del i vikarna 
Djupsundssjön och Östersjön. Reservatet omfattar reservatet även de två 
öarna Bossholmen och Takvedaholmen samt delar av sjön Åmträsket.  

Skogen i området utgörs av brandpräglad åstallskog. De brandpräglade 
naturmiljöerna utgör livsmiljöer för flertalet hotade och sällsynta arter. I 
området har bland annat flera rödlistade vedlevande skalbaggar hittats 
såsom reliktbock, stubbfuktbagge och skrovlig flatbagge.  Området har även 
höga värden för friluftslivet eftersom Isälvsleden löper längs med hela 
Sundkammen. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för att utöka Kammens naturreservat är att bevara områdets 
helhetsvärden och att motverka exploatering. För att områdets naturvärden, 
geovetenskapliga värden och friluftsvärden ska bevaras och utvecklas 
behöver det undantas från skogsproduktion och annan exploatering som 
innebär att värdena påtagligt skulle skadas.  

Områden med gamla sandtallskogar och åsbarrskogar blir allt mer sällsynta 
i länet och att skydda dessa kvarvarande fragment är avgörande för att 
bevara den biologiska mångfalden. Inom den naturgeografiska region (30a) 
där Kammen är beläget utgör arealen formellt skyddad skog knappt två 
procent av den totala skogsmarksarealen.  

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 
Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av skog. Reservatet ligger bland annat i en utpekad 
värdetrakt för tallskog (Skatan), där bevarande av tallskog har mycket hög 
prioritet. Området ligger också i ett av Länsstyrelsens bränningslandskap 
där naturvårdsbränning har mycket hög prioritet. 

Förenlighet med miljömål, friluftsmål, EU-direktiv och riksintressen 
Utökningen av Kammens naturreservat stärker möjligheterna att nå det 
nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att ytterligare ca 37 
hektar produktiv skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet stärker 
även möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att 
förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd, samt det nationella 
friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv genom att de mycket höga 
upplevelsevärdena bevaras. 
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Vidare bidrar skyddet till gynnsam bevarandestatus för ingående Natura 
2000-naturtyper 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. 

Kammen ligger i ett riksintressant område för både naturvård (Skatan) och 
friluftsliv (Åman och Skatan) vilket ytterligare stärker motivet för skydd. I 
området finns dessutom geologiskt intressanta formationer. Området har 
bedömts till naturvärdesklass 1 i naturgrusinventeringen. 

Åmträsket och Långtjärnen räknas tillsammans med övriga sjöar, tjärnar och 
vattendrag i Skatanområdet som ett nationellt värdefullt vattensystem. 
Åmträsket har i arbetet med EU:s vattendirektiv givits miljökvalitetsnormen 
god ekologisk status. Naturreservatsbildningen bidrar till att långsiktigt öka 
och säkerställa förekommande naturvärden. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets höga naturvärden inte 
går att förena med skogsbruk. Länsstyrelsen bedömer också att andra 
arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med bevarandet av 
områdets helhetsvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden där det krävs starka 
restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. 
Länsstyrelsen har bedömt att Kammen därför, i enlighet med miljöbalkens 
mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av 
biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat 
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området 
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna 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. 

Länsstyrelsen anser att det finns stöd för att upphäva det tidigare beslutet 
som fattades enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822). Det gamla beslutet 
ersätts av ett nytt beslut som innebär ett likvärdigt områdesskydd.  

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att 
föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Upplysningar 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 
omedelbart även om de överklagas.  
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Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området. Av särskild 
betydelse är att området ingår i ett Natura 2000-område enligt EUs Art- och 
habitatdirektiv. Beträffande Natura 2000-området gäller tillståndsplikt enligt 
7 kap. 28a-29b §§ miljöbalk.en för åtgärder och verksamheter som direkt 
eller indirekt på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön. Det gäller även 
åtgärder som vidtas utanför Natura 2000-området. 

Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalk.en 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. miljöbalk.en. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3. 

Bilagor 

1. Beslutskarta
2. Skötselplan
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 Isälvsleden. Foto: Andreas Garpebring, Länsstyrelsen. 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer i form av brandpräglad åsbarrskog och 
näringsfattiga sjöar med i hög grad ostörd karaktär. Dessa Natura 2000-
naturtyper med sina naturligt förekommande arter ska bidra till gynnsam 
bevarandestatus för Natura 2000-typerna på biogeografisk nivå. Syftet är 
också att bevara områdets höga geovetenskapliga värden i form av en väl 
utformad rullstensås. Reservatet ska även tillgodose behovet av områden för 
friluftsliv, forskning och naturstudier. 

Syftet ska uppnås genom naturvårdsbränning av tallskogen. Övriga 
naturmiljöer ska utvecklas fritt. Åtgärder vidtas för att underlätta för 
allmänhetens friluftsliv. 
 

2. Beskrivning av naturreservatet 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Kammen 
Dossiernummer 2402108 
NVR-id 2001639 
Natura 2000-område Kammen (SE0810086) 
Kommun Vindeln 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning 9 km SO Åmsele 
Ekokarta 22J 0-1e-f 
Mittkoordinat 714014, 7155180 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och 

mellanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägarkategori Staten genom Naturvårdsverket 
Fastigheter Djupsund 1:8, Skatan 9:1 
Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 111 ha 
Landareal 
Areal produktiv skog 

37 ha 
37 ha 

 
 
2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Näringsfattig slättsjö 3110 70 
Åsbarrskog 9060 35 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket. 
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2.3 Beskrivning av reservatet 

2.3.1 Läge och landskap 
Reservatet Kammen ligger 9 km sydväst om Åmsele i Vindelns kommun. 
Det består av en tallskogsklädd rullstensås, Sundkammen (del av 
Vindelälvsåsen), som är utsökt vackert utbildad och löper som en hög 
långsträckt udde eller drakrygg genom södra delen av Åmträsket (se bilaga 
3). Åsen delar sjön i vikarna Djupsundssjön och Östersjön. I sydöstra delen 
ingår ungefär halva delen av Långtjärnen.  

Den södra delen av reservatet avsattes först som domänreservat (1948) i 
kronoparken Skatan, varefter området 1997 ombildades till naturreservat. 
Genom utökningen 2016 omfattar reservatet även den norra delen av 
Sundkammen, de två öarna Bossholmen och Takvedaholmen samt delar av 
sjön Åmträsket intill åsen och öarna. 

 
Kammens naturreservat (rödmarkerat) ligger ca 9 km sydväst om Åmsele. 

2.3.2 Geologiska förhållanden 
Berggrunden inom reservatet består av grovporfyrisk, grå till röd s.k. 
Revsundsgranit1. Revsundsgranit är karakteristisk för länets inland och ger 
upphov till näringsfattig morän. Inom detta reservat saknar berggrunden 
betydelse för vegetationen, som växer på mycket mäktiga isälvsavlagringar.   

Reservatet ligger i norra delen av ett område som fått högsta naturvärde, 
klass 1, i den regionala grusinventeringen i form av en ås under högsta 
kustlinjen med dyner. Vindelälvens mäktiga avlagringar mellan Åmsele och 
Hällnäs omfattar många varierande geomorfologiska formationer med 
mycket högt värde. Sundkammen i Åmträsket tillhör den centrala delen i 
detta enastående komplex med olika avlagringar. Åsen är en sällsynt och 

                                                 
1 SGU Berggrundskarta 22 J Kalvträsk SO 
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välbevarad glacifluvial landform som storlekssorterats och avlagrats av en 
isälv vid inlandsisens smältning. Sundkammen saknar motstycke inom hela 
inventeringsområdet och har högsta geovetenskapliga värde. Området med 
kammen är dessutom relativt lättillgängligt. Hela det omväxlande 
landskapet har stor betydelse för flora och fauna i regionen. Formationen har 
dessutom potential som mycket stor grundvattenreserv.2 

2.3.3 Skogen 
Skogen i reservatet utgörs av brandpräglad tallskog. I södra delen av 
reservatet växer mycket gammal, flerskiktad, urskogsartad tallskog. Skogen 
är relativt gles och utgörs i huvudsak två generationer av tallar, 150 
respektive 250-300 år. Enstaka tallar är mycket gamla, närmare 400 år. 
Många av de gamla tallarna har spår från de två senaste brandtillfällena. Vid 
branddateringar utförda av institutionen för skoglig vegetationsekologi, 
SLU i Umeå, fastställdes den senaste naturliga skogsbranden till 1781. 
Naturvårdsbränning har genomförts i den här delen av reservatet 2003 och 
2006. 

På solexponerade tallar inom den södra delen finns en stabil förekomst av 
reliktbock. På grova tallågor kan man även få se den mycket sällsynta 
skrovliga flatbaggen. Skogen förefaller i vissa avsnitt att vara orörd, men 
enligt äldre uppgifter har enstaka träd avverkats och stubbar har brutits för 
tjärbränning. Det förekommer rikligt med torrakor, men måttligt med lågor 
av tall. Flest lågor hittas i reservatets allra sydligaste del. 

Den norra delen av reservatet utgörs av cirka 150-årig åstallskog som är 
påverkad av tidigare gallring. Ett mindre skogsparti på den västra sidan av 
åsen har omkring 1940-talet varit kalavverkad. Andelen död ved är 
genomgående låg i dessa delar, men det finns en del färska vindfällen. 

Vegetationssamhället på åsen är av torr till skarp ristyp. Markskiktet 
domineras främst av lavar, lingon, ljung och kråkbär. Längs med den branta 
slänten, från åskrönet ner mot Djupsundssjön, övergår den skarpa 
vegetationen till frisk ristyp och möts slutligen av en strandbård med buskar, 
örter, halvgräs och gräs. Genom sin artrikedom utgör bården en kontrast mot 
den allmänt artfattiga hedvegetationen på åsen. Längs stranden finns även 
klibbal på en av de allra västligaste lokalerna för arten. I buskskiktet finns 
även gråal, rönn, asp, björk, grön- och lappvide. Några av de kärlväxter som 
hittas i området är vattenmåra, skogsstjärna, skvattram, rosling, 
slåtterblomma, kråkklöver, stenbär, hönsbär, ärt-, flask- och tuvstarr, 
bladvass och grenrör.  

2.3.4 Naturvårdsarter 
Kammens brandpräglade kontinuitetsskogar utgör lämpliga livsmiljöer för 
många naturvårdsarter. Bland annat följande arter har påträffats i området 
(hotkategori enligt Rödlistan 2015 inom parentes, där NT = nära hotad och 

                                                 
2 Länsstyrelsen Västerbotten 1998, Inventering av naturgrus över och under grundvatteny-
tan samt restprodukter inom Vindelns grusförsörjningsområde, sida 98-101. 
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VU = sårbar): dvärgbägarlav (NT), lunglav (NT), vedtrappmossa (NT), 
brandskiktdyna, citronticka, dropptaggsvamp, talltaggsvamp (NT), tallticka 
(NT), timmerticka, violtagging, sävsparv (VU), Cholodkovskys bastborre, 
mindre märgborre, reliktbock (NT), skrovlig flatbagge (NT), 
stubbfuktbagge (VU), spillkråka (NT), tofsmes, tornseglare (VU), tretåig 
hackspett (NT), videsparv (VU). 

2.3.5 Kulturhistoria 
På flera platser i reservatet finns fornlämningar i form av boplatser och 
härdar. I svackan längst i norr finns även två gravar i form av stensättningar 
från bronsåldern eller järnåldern. 

2.3.6 Friluftsliv 
Kammens naturreservat har mycket stora friluftsvärden. Den spektakulära 
rullstensåsen är den i särklass populäraste delen av Isälvsleden som löper 
mellan Åmsele och Vindeln. Leden lämpar sig för både vandring, löpning 
och cykling. I reservatets norra del finns ett vindskydd och strax utanför 
reservatets östra gräns finns ett vindskydd med grillplats (se bilaga 2). 

Pedagogiskt är Sundkammen ett mycket tydligt exempel på en stor 
rullstensås och formelement som kännetecknar ett landskap präglat av 
isälvsmaterial. Området har mycket stor betydelse för förståelsen av 
utvecklingen efter istiden.  

2.4 Natura 2000 
Hela reservatet är skyddat inom Natura 2000, EU:s nätverk av skyddade 
områden. Kammen (SE0810086) är ett SAC-område med utpekade 
naturtyper enligt habitatdirektivet (EU-rådets direktiv 92/43/ EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter).  
Syftet med Natura 2000-områdena är att bevara och återställa gynnsamt 
tillstånd för de prioriterade bevarandevärden som anges nedan. Området ska 
bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för 
förekommande habitat och arter. Bevarandesyftet utgår från 17 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

2.4.1 Utpekade naturtyper  

• 3110 Näringsfattig slättsjö  

• 9060 Åsbarrskog  

2.4.2 Utpekade arter  

• 1926 Slät tallkapuschongbagge 

• 1927 Grov tallkapuschongbagge  
De utpekade arterna är ännu inte funna inom reservatet. Båda arterna är 
beroende av nyligen brandskadad ved och återfinns på brandfält 1-5 år efter 
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brand, ibland upp till 10-20 år.  Eftersom arterna nyttjar brandfält under kort 
tid kommer de inte att finnas regelbundet i området.  

2.4.3 Hotbild mot utpekade naturtyper och arter 
Inom reservatet är utebliven brandstörning det största hotet och riskerar på 
sikt att hota områdets brandgynnade värden. För att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för kapuschongbaggarna måste perspektivet ligga på 
landskapsnivå vid åtgärdsplaneringen.  

 

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området (bilaga 1). För skötselområdena 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets 
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 

3.1 Skötselområde 1, brandpräglad tallskog (37 ha) 
Skötselområdet utgörs av all skog inom reservatet. Utöver några smala 
bårder av klibbal längsmed sjöstränderna består skogen uteslutande av 
talldominerad åsbarrskog. 

3.1.1 Bevarandemål  
Skötselområdet präglas huvudsakligen av naturliga processer såsom brand, 
trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skogen är 
talldominerad, olikåldrig och skiktad med en naturlig dimensionsspridning. 
Klibbal finns längs med stränderna.  

Skogens struktur och sammansättning är präglad av brand och brandljud är 
allmänt förekommande. I perioder efter en brand kan områden vara öppna 
och luckiga med nya spirande trädgenerationer. Både stående och liggande 
död ved finns i sådan mängd som är typisk för denna typ av naturskog. 
Typiska arter knutna till gamla och brandpräglade tallskogar förekommer. 
Arealen brandpräglad tallskog är ca 37 ha. 

3.1.2 Skötselåtgärder  
Bränning 
Skötselinriktningen ska vara naturvårdsbränning. Skötselområdet kan delas 
upp och brännas i mindre delar om det bedöms lämpligt. Exakt avgränsning 
för de enskilda naturvårdsbränningarna tas fram i samband med den 
brandplan som görs inför varje enskild bränning.  

Brandrotationen planeras på landskapsnivå utifrån länets strategi för 
naturvårdsbränning. Kammen ligger i ett bränningslandskap med prioritet 1 
(Skatan-Åsträsk). 
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3.2 Skötselområde 2, sjöar med fri utveckling (74 ha) 
Skötselområdet utgörs av delar av Åmträsket (vikarna Östersjön och 
Djupsundssjön) samt den mindre Långbergstjärnen. Åmträsket (SE715947-
167623 i Vatteninformationssystem Sverige, VISS) är en av de nedersta 
sjöarna i Åmans vattensystem och tillhör Vindelälvens avrinningsområde. 
Åmträsket bedömdes ha god ekologisk status år 2015. Vid provfiske har 
bland annat abborre, öring, gärs, gädda och lake fångats i sjön. 

3.2.1 Bevarandemål  
Skötselområdet präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör till denna naturtyp. Området har en intakt, naturlig 
hydrologi. Arealen näringsfattig sjö är ca 74 ha. 

3.2.2 Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 

 

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv 
och anläggningar, bilaga 1.  

4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
Reservatet Kammen är av ett stort geologiskt intresse. Isälvsleden (se avsnitt 
5) passerar på åsryggen genom hela reservatet och mängden besökare är 
stor. Isälvsleden är lättgången och passar även bra för terrängcykling. Om-
rådet är också en populär fiskeplats. Tillgängligheten är god eftersom en 
skogsbilväg passerar nära reservatgränsen. Området kan också besökas via 
båt över Djupsundet. 

4.1.1 Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet är tillgängligt för 
naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina naturgivna 
förutsättningar. 

Det är möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet 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 
skyltar är i gott skick och underlättar för besökare att uppleva området. 

4.1.2 Åtgärder för friluftslivet 
De tre befintliga skyltarna ska uppdateras med ny karta och ny information. 
Den nordligaste skylten ska flyttas till Kammens nordspets. Det ska på varje 
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skylt finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i 
förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och 
föreskrifter för allmänheten.  

Vid informationsskyltarna ska temaskyltar om brand finnas uppsatta och 
underhållas. I samband med bränning bör temaskyltningen ses över och vid 
behov förstärkas i anslutning till det aktuella brandfältet.  

Stensättningarna i reservatets norra del ska märkas ut och en 
informationsskylt om områdets kulturhistoria ska sättas upp i anslutning till 
dessa. 

Vägvisarna i trä som finns uppsatta i reservatet och vid vägen som passerar 
nära reservatet ska underhållas.  

Information om Kammens naturreservat på länsstyrelsens webb och via 
andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och 
prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet. 

 

5. Övriga anläggningar 
Isälvsleden som går genom hela reservatet underhålls och skyltas upp av 
Friluftsfrämjandet i Vindeln. Friluftsfrämjandet förvaltar även båtöverfarten 
över Djupsundet med två roddbåtar, samt ett vindskydd i reservatets norra 
del (se bilaga 2). 

Från vägen i öster finns en gångstig över till reservatet via en smal 
moränrygg. Vid gränsen till området i anslutning till stigen finns ett 
vindskydd och en mindre eldstad anordnad. Strax utanför reservatet i söder 
ligger en jaktstuga (Långtjärnkojan). Dessa båda anläggningar ligger utanför 
reservatet och förvaltas inte av Länsstyrelsen. 

 

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. 
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8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var Prioritet1 
Uppdatering, uppsättning och 
flytt av informationsskyltar 

Se bilaga 2 1 

Gränsmarkering Se bilaga 1 1 
Naturvårdsbränning Skötselomr. 1 1 
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 alla anläggningar, utmärkningar och 
skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.  

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

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 friluftsanläggningar 
3. Karta med höjdmodell 
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