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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Sydväxtberget Fårkammaren är ett representativt exempel på ett sydväxtberg inom
Ammarnäsområdet som har en rik flora. Området har också ett visst kulturhistoriskt värde.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge

Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog
Förvaltare

Fårkammaren
Naturreservat
Sorsele
Vid näsberget i Ammmarnäs, kartblad 23
G 2-3 c-d, naturgeografisk region 36 a,
koordinat 7318359 -1516895
Enskilda
Del av Bertejjaur 1:6
2,2 ha
0 ha
Länsstyrelsen

Naturtyper enligt Fjällvegetationskartan, Karta, se bilaga 1.

Fjällbjörkskog
Fjällbarrskog

2,1 ha
0,1 ha

2.2 Allmän beskrivning av reservatet

Landskap/läge
Naturreservatet Fårkammaren ligger i högfjällsregionen av Västerbotten. Området ligger i byn
Ammarnäs vid sydsluttningen av det 728m höga Näsberget, på gränsen till Vindelfjällens
naturreservat.
Geologi
Grå fyllit, kvartsfyllit och glimmerskiffer utgör bergarten i området.
Naturmiljö
Reservatet beskrivs som ett sydväxtberg. Alla sydväxtbergets formelement finns
representerade: den tvärbranta klippväggen, finjordsremsan vid klippväggens fot och den
starkt sluttande blockmarken därunder. I reservatet växer en rad intressanta växter, bl.a.
”sydväxter”, dvs. arter med en mer sydlig utbredning, och vissa fjällväxter.
Kulturhistoria
Inom en kortare sträcka är klippväggen hög och har genom ett markerat överhäng bildat en
halvgrottartad plats där Ammarnäs skogsbetande får förut sökte skydd vid oväder. Enligt

uppgift har bl.a. potatis tidigare odlats i ett område av finjordsstråket vid klippfoten.
Bakgrunden till reservatet är att markägarna själva väckte förslaget om reservatsbildning.

Friluftsliv
Närheten till Ammarnäs gör att reservatet har en viss betydelse för rörligt friluftsliv. Turister
som rör sig runt byn besöker området, inte minst för det kulturhistoriska värdet. Betydelsen
för rörligt friluftsliv förväntas i framtiden vara relativt konstant. Några särskilt
iordningsställda friluftsanordningar finns inte.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Fårkammaren.

3. Indelning i skötselområden
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp,
utvecklingshistorik samt form av skötsel. För karta, se bilaga 2.
3.1 Skötselområde med fri utveckling
Området skall vårdas så att den av terrängformerna präglade vegetationen bevaras och
utvecklas på ett för sydväxtberg naturligt sätt.

Skötselåtgärder
Inga

3.3 Friluftsliv och anläggningar
Inom reservatet är inga anordningar aktuella för att öka tillgängligheten utan området får
nyttjas utifrån sina naturgivna förutsättningar. Ingen särskild plats att parkera finns
iordningställd.

Mål
•
•

Informationstavla i A3 format skall finnas och vara utformad enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer ”Att skylta skyddad natur”.
Grundläggande information om reservatet skall finnas på länsstyrelsens externa
hemsida, www.ac.lst.se

Skötselåtgärder
•

Byta ut skylten vid behov

4. Övriga anläggningar
Inga övriga anläggningar finns.

5. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i enlighet med
gällande reservatsföreskrifter.

6. 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.

7. Sammanställning av åtgärder och kostnader
Skötselåtgärd
Ny skylt

Var
Se bilaga2

Tidpunkt Prioritet
2009-2011 1

¹ Siffran anger prioritetsordning i de fall genomförandet av skötselåtgärderna begränsas
av tillgängliga resurser, 1 är högsta prioritet och 3 är lägsta.

8. 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
åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

8.1 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. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.
8.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt nationellt fastställda metoder för uppföljning av
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och
indelningen i naturtyper. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats.

Lena Lundevaller
Eva-Britt Olofsson

Kartbilagor:
Bilaga 1. Naturtypsindelning
Bilaga 2. Skötselområden och friluftslivsanläggningar

Bilaga 1
Karta över naturtyper i Fårkammarens naturreservat

Bilaga 2. Karta över naturtypsfördelningen i Fårkammaren enligt Fjällvegetationskartan.

1. Fjällbjörkskog med inslag av fjällbarrskog.
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Bilaga 2
Karta över skötselområden och friluftslivsanläggningar i Fårkammarens naturreservat

Bilaga 1. Karta över skötselområden och friluftsanläggningar i Fårkammaren naturreservat.

1. Skötselområde med fri utveckling.
Informationstavla
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