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Beslut om utökning av naturreservatet Gitsfjället i Dorotea 
och Vilhelmina kommuner med områdena Lövnäs, Rissjö, 
Skorne, Storselet, Stridsberg och Svantjärnberget. 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808) att naturreservatet Gitsfjället, beslutat av Länsstyrelsen 1988-01-
25, dnr 11.121-2431-86, även ska omfattas av den geografiska utökning som 
framgår av bifogad karta, bilaga 1. I flera delområden finns hyggen som helt 
omsluts av reservatet. Flertalet av dessa ingår dock inte i reservatets av-
gränsning och berörs inte av reservatsföreskrifterna. Se beslutskartan (bilaga 
1) för avgränsningar. 

För de tillkommande delarna Lövnäs, Rissjö, Skorne, Storselet, Stridsberg 
och Svantjärnberget ska beslutet om att bilda naturreservatet Gitsfjället gälla 
i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och 
andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken (se bilaga 2) samt med tillägg en-
ligt detta beslut.  

Länsstyrelsen beslutar vidare att de tillkommande delarna ska ingå i gäl-
lande skötselplan fastställd 1992-03-16.  

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 Gitsfjällets naturreservat 

Dossiernummer 2402051 
NVR-id 2001847 
Kommun Dorotea, Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt 

boreal vegetation; 36a, norra högfjällsregionen 
Markägare Statens Fastighetsverk (ursprungliga Gitsfjället), 

Naturvårdsverket (tillkommande delar) 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbotten 
Totalareal inkl. utökningen 45 105 hektar  
Landareal inkl. utökningen 43 599 hektar 
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Areal produktiv skog inkl. 
utökningen 

8 072 hektar 

Totalareal enbart utökningen 4 972 hektar 
Landareal enbart utökningen 4 935 hektar 
Areal produktiv skog enbart 
utökningen 

3 795 hektar 

Administrativa uppgifter för utökningen Lövnäs 

Lägesbeskrivning 13 km SO Borgafjäll, 1 km O Lövnäs 
Ekokartor 22F 7f-g, 22F 6g  
Mittkoordinat 517507, 7184186 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Borga 1:1 
Totalareal  244 hektar 
Landareal 243 hektar 
Areal produktiv skog 130 hektar 

Administrativa uppgifter för utökningen Rissjö 

Lägesbeskrivning 7 km NV Risbäck 
Ekokartor 22F 6g 
Mittkoordinat 520786, 7180813 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Borga 1:1 
Totalareal  81 hektar 
Landareal 80 hektar 
Areal produktiv skog 59 hektar 

 

Administrativa uppgifter för utökningen Skorne 

Lägesbeskrivning 25 km SO Saxnäs, 14 km S Stalon 
Ekokartor 22F 8j, 22G 8a, 22F 7j, 22G 7a-b, 22G 6a 
Mittkoordinat 539295, 7188106 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Skorne 1:1  
Totalareal  1980 hektar 
Landareal 1972 hektar 
Areal produktiv skog 1504 hektar 

Administrativa uppgifter för utökningen Storselet 

Lägesbeskrivning 12 km SO Borgafjäll 
Ekokartor 22F 7f 
Mittkoordinat 514674, 7185821 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Borga 1:1 
Totalareal  108 hektar 
Landareal 100 hektar 
Areal produktiv skog 80 hektar 
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Administrativa uppgifter för utökningen Stridsberg 

Lägesbeskrivning 6 km N Risbäck  
Ekokartor 22F 6g-j, 22F 7g-i 
Mittkoordinat 527113, 7182508 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Borga 1:1, Gitsfjället 1:1  
Totalareal  1655 hektar 
Landareal 1636 hektar 
Areal produktiv skog 1302 hektar 

Administrativa uppgifter för utökningen Svantjärnberget 

Lägesbeskrivning 10 km SV Stalon 
Ekokartor 22F9i-j 
Mittkoordinat 533815, 7195929 (SWEREF99 TM) 
Fastighet Kronoöverloppsmarken 1:1 
Totalareal  904 hektar 
Landareal 904 hektar 
Areal produktiv skog 720 hektar 

 

Syftet med beslutet 
Syftet med naturreservatets utökade del gäller enligt beslut för Gitsfjällets 
naturreservat, med tillägget att syftet även ska kunna tillgodoses genom 
borttagning av främmande arter.  

Skälen för beslutet  
Skälen för naturreservatets utökade del gäller enligt beslut för Gitsfjället 
naturreservat (dnr 11.121-2431-86) och beskrivs där under rubriken ”Områ-
denas betydelse och behov av skyddad vård”.  

Reservatsföreskrifter  
Reservatsföreskrifter gäller enligt beslut för Gitsfjällets naturreservat (dnr 
11.121-2431-86) med följande kompletteringar: 
 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrel-
sen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatets utökade delar Lövnäs, 
Rissjö, Skorne, Storselet, Stridsberg och Svantjärnberget. 
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A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning-
ar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
 
Det är förbjudet att 
 
1. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, 

funktion eller användningssätt,  
 

2. anlägga parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,  
 

3. dumpa eller anordna upplag, 
 
4. inplantera för området främmande djur- eller växtart, 

 
5. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, 

jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen, 
 

6. sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning 
för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt i 
samband med jakt eller i samband med organiserad 
friluftslivsverksamhet. 

 
 
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 reser-
vatet: 
 
1. anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet, t.ex. 

parkeringsplatser, broar, leder, stigar, spänger, rastplatser, vindskydd 
och mindre övernattningsstugor,  
 

2. borttagande av främmande arter, exempelvis contortatall, 
 

3. undersökningar och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 
mark- och vattenförhållanden. 

 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
samt 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. 
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Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § 
miljöbalken i detta beslut, 
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437), 
c) normalt underhåll av befintliga vägar och vägområden, 
d) normalt underhåll av allmänna skoterleder med tillhörande anläggningar, 
t.ex. broar, inom naturreservatet, 
e) drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledning inom ramen 
för befintlig koncession samt breddning av kraftledningsgata enligt gällande 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga avverkningar i 
kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter som 
krävs for arbetet, 
f) ta bort träd och buskar som riskerar att skada byggnader eller 
anläggningar, dock inte längre bort än 30 meter från 
byggnaden/anläggningen. 
 

Ärendets beredning 
Omkring år 1980 började dåvarande Domänverket att planera för skogsbruk 
i fjällnära skog. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket genomförde då en 
inventering av fjällnära urskogsartade barrskogar och med denna invente-
ring som grund enades Domänverket och Naturvårdsverket 1984 om att 
Gitsfjället skulle bevaras. Överenskommelserna var provisoriska administra-
tiva åtgärder och 1985 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att ta 
fram underlag för ett långsiktigt skydd. 1988 blev Gitsfjället naturreservat. 
Gitsfjället pekades ut i Natura 2000-nätverket åren 1995 (Habitatdirektivet) 
respektive 1996 (Fågeldirektivet). 

De utökade delarna naturvärdesinventerades av dåvarande markägaren Sta-
tens Fastighetsverk (SFV) i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, 
och ledde till omfattande frivilliga avsättningar på SFVs mark. Inventering-
arna utgjorde underlagsmaterial till de inventeringar som Länsstyrelsen 
gjorde år 2003 i samband med regeringsuppdraget Statliga naturskogar och 
urskogsartade skogar (SNUS). Delområdena utpekades och avgränsades 
genom samråd mellan Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket inom 
ramen för regeringsuppdraget angående naturvärdesbedömning av all statlig 
skogsmark (M2002/2121/Na). Marken överfördes därefter till Naturvårds-
verket för reservatsbildning enligt regeringsbeslut (M2010/01679/Na). 

I flera delområden finns hyggen som helt omsluts av reservatet. Flertalet av 
dessa ingår dock inte i reservatets avgränsning och berörs inte av reservats-
föreskrifterna. Se beslutskartan (bilaga 1) för avgränsningar. 

Det nya reservatsbeslutet innebär en utökning av arealen från 40 133 hektar 
till 45 105 hektar.  
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Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighet-
er.  

• Svenska kraftnät konstaterar att reservatsbeslutet beaktar kraftled-
ningar på ett fullgott sätt, och har i övrigt ingenting att erinra.   

• Dorotea kommun tillstyrker reservatsförslaget. De skriver att de 
gärna ser att lokala entreprenörer anlitas vid åtgärder inom reserva-
tet, och betonar värdet av att snöskoterkörningen inte har begränsats 
i och med utökningen.  

• Statens Fastighetsverk ställer sig positiv till reservatsförslaget. De 
bidrog med värdefull bakgrund kring hur naturvärdena i de utökade 
delarna från början uppmärksammades. 
 
Länsstyrelsen har fört informationen in under rubriken ”Ärendets be-
redning”.  

• Havs- och vattenmyndigheten anser att Länsstyrelsen bör göra en 
översyn av beslut och skötselplan utifrån nationella vägledningsdo-
kument innan beslutet fattas.  
 
Länsstyrelsen är medveten om att det ursprungliga beslutet från 1988 
behöver revideras och moderniseras, men anser inte att det ska ske i 
samband med den här utökningen. Situationen är liknande för flera 
andra stora fjällreservat och Länsstyrelsen anser att detta omfattande 
arbete bör samordnas och drivas i projektform.  

• SGU har meddelat att de avstår från att yttra sig i ärendet.  

 

Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig.  

 

Beskrivning av de tillkommande delarna 

Lövnäs 
Lövnäs ligger en knapp mil nordväst om Risbäck i den sydvästra kanten av 
Gitsfjället. Området utgörs av en sydvästsluttning med en mosaik av skog 
och myrar och ligger ca 500-630 meter över havet. 
 
Skogen består huvudsakligen av en gammal olikåldrig grannaturskog i sent 
successionsstadium. Den riktigt gamla granskogen växer i ett sammanhäng-
ande område som omfattar hela de centrala och nordvästra delarna. Skogen 
är naturligt gles och skiktad och det finns rikligt med gamla, grova granar, 
grova torrträd och grova lågor. Glesa sluttande gransumpskogar förekom-
mer också.  
 
De södra delarna utgörs av en brandföryngrad granskog i storblockig ter-
räng. Lövinslaget är stort och utgörs i första hand av trädformiga björkar 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

 Beslut 7(11)  
Datum Ärendebeteckning 
2018-02-15 
 

511-1364-2017 
  

 
men det finns även inslag av välvuxna aspar och sälgar. I fuktigare avsnitt 
finns mindre partier av brandrefugial karaktär med ett stort inslag av äldre, 
rikt hänglavsdraperade granar. Det finns en del kolade stubbar och enstaka 
granar med brandljud och en betydande mängd död ved, främst i form av 
döda björkar. I de refugiala delarna finns även ganska gott om död granved.  
 
Påverkan från skogsbruk är obefintlig i stora delar av området. Längst i norr 
har dimensionsavverkningar förekommit och granskogen har till viss del 
tappat sin naturskogskaraktär. Även här finns dock en hel del kvarlämnade 
äldre senvuxna träd med garnlav och höga naturvärden knutna till de blöta 
sluttande gransumpskogarna. 

Rissjö 
Rissjö ligger ca 5 km norr om byn Risbäck, strax väster om Rissjö by och i 
anslutning till södra delen av Gitsfjällets naturreservat. Området höjer sig 
från Mellan-Rissjöns strand på ca 450 m ö.h. till ca 620 m ö.h. I området 
finns flera delvis sluttande småmyrar och en liten myrsjö. 
 
Nästan hela området har undkommit de senaste historiska bränder som på-
verkat stora delar av Gitsfjällets sydsluttningar. Skogen är därför en full-
skiktad granurskog med gott om 200- till 300-åriga granar och allmänt till 
rikligt med död ved i alla grovlekar och nedbrytningsstadier. Skogen är av 
frisk blåbärsristyp och avverkningsspår saknas i stort sett helt och hållet. 
Området hyser ett stort antal rödlistade arter som är beroende av gamla ur-
skogsartade granskogar. 

Skorne  
Skorne ligger på Gitsfjällets nordostsluttning ca 25 km sydväst om Saxnäs. I 
norra delen finns den f.d. fjällägenheten Skorne och vid Skallbäcken står en 
timmerkoja. Ett flertal små myrar och tjärnar finns utspridda och flera bäck-
ar rinner genom området på sin väg mot regleringsmagasinet Malgomaj. 
Myrarna i området har fått klass 2 respektive 3 i Länsstyrelsens våtmarksin-
ventering. En skogsbilväg och en kraftledningsgata löper genom områdets 
centrala delar. Flera stora hyggen omsluts helt av reservatet men de ingår 
inte i dess avgränsning och berörs därför inte av reservatsföreskrifterna. 
Höjden över havet varierar från 430 till 660 meter. 
 
Större delen av området täcks av gammal grovvuxen grannaturskog med 
inslag av björk, sälg och rönn, enstaka aspar samt hårt tjäderbetade tallar. 
Mestadels består markvegetationen av frisk ristyp med en del hällmarker 
längst i norr. Längs bäckar och i brantare sluttningar är marken påverkad av 
rörligt markvatten och många granar har här mycket imponerande dimens-
ioner.  Granskogen är i genomsnitt ca 120 år med fläckvisa inslag av betyd-
ligt äldre träd, en del på över 300 år. Döda björkar och björklågor är vanliga 
i stort sett över hela området. Lågor och torrakor av gran förekommer mer 
måttligt. I större delen av området förekommer rikligt med gamla dimens-
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ionsavverkningsstubbar. Väster om Rönnåsberget finns yngre täta gransko-
gar med stort lövinslag som har utvecklats efter skogsbrand.  

Storselet 
Storselet ligger norr om Lövsjön mellan byarna Risbäck och Borgafjäll och 
utgörs av en svag sydsluttning. Stensjöbäcken och Korpån sätter en stark 
prägel på området där de rinner från norr respektive nordväst och förenas i 
områdets södra del för att därefter mynna ut i Lövsjön. Vägen mot Borga-
fjäll utgör områdets gräns i väster. Höjden över havet varierar från 470 till 
560 meter.  
 
Markerna i Storselet utgörs mestadels av friska skogsmarker med ganska 
mycket fuktiga inslag vid bäckar, i svackor och i brantare sluttningar med 
rörligt markvatten. Fältskiktet domineras av blåbärsris i de friska markerna 
och med mycket högörter i de fuktigare bitarna. Mellan Stensjöbäcken och 
Korpbäcken växer en urskogsartad granskog med mycket få spår av skogs-
bruk. Skogen är välvuxen fullskiktad och luckig med mycket gott om gamla 
träd, särskilt i de högproduktiva partierna nära bäckarna. Död ved förekom-
mer rikligt i alla nedbrytningsstadier. Öster om Stensjöbäcken växer en skog 
av samma typ men har här påverkats av dimensionsavverkningar långt bak i 
tiden. Skogen är fortfarande av naturskogskaraktär med gamla välvuxna 
granar, ett stort inslag av grova björkar och måttligt med död ved.  

Stridsberg 
Stridsberg ligger på Gitsfjällets sydsluttningar ca 5 km norr om byn Ris-
bäck. I sydväst gränsar området till Mellan-Rissjön och byn Rissjö och går-
den Stridsberg ligger strax utanför områdets södra gräns. Flera mindre bäck-
ar och den lite större Gitsån rinner genom området. I väster ligger den stora 
öppna Vallmyran som historiskt har slåttrats. I området finns också flera 
orörda starrdominerade backkärr och ett par småsjöar. Myrarna har fått klass 
2 i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Flera stora hyggen omsluts helt av 
reservatet men ingår inte i dess avgränsning och berörs därför inte av reser-
vatsföreskrifterna. Höjden över havet varierar från 440 till 550 meter. 
 
Skogarna utgörs till stor del av brandpräglade grannaturskogar med ett bit-
vis stort björkinslag samt enstaka aspar, sälgar och tallar. Trädåldern varie-
rar mellan 100 och 170 år och ännu äldre träd finns i de delar som branden 
inte kommit åt. Utmed Gitsån finns sådana brandrefugier med riktigt gamla 
grova granar. Även på Grubbmyrbergets sydsluttningar har skogen und-
kommit de senaste bränderna och här är skogen en fullskiktad granurskog 
med gott om 200 till 300-åriga granar och allmänt till rikligt med död ved i 
alla grovlekar och nedbrytningsstadier. Söder om Vallmyrans västspets 
finns inslag av gammal grov tall på 200-400 år. Skogen runt Storbäcken 
består av ett mosaikartat brandlandskap med björkrika, glesa brandsuccess-
ioner och smala brandrefugier med mycket gamla granar i de blötare parti-
erna. Död ved förekommer sparsamt till lokalt allmänt inom granbrännorna, 
oftast med tyngdpunkt på björklågor och färskare granlågor. Skogarna söder 
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om Vallmyran har delvis dimensionsavverkats i historisk tid, men i övrigt 
finns mycket få avverkningsspår i området.  

Svantjärnberget 
Svantjärnberget ligger på Gitsfjällets nord- och nordostsluttningar ca 10 km 
sydväst om byn Stalon i Storumans kommun. Den västra utlöparen är smal 
och sluttar brant ned mot Gäddsjön. Resten av området är flackare och in-
kluderar myrmosaiker, några sjöar, en stor bäck samt lite småberg och slutt-
ningar i varierande riktningar. Den stora myrmosaiken i området centrala 
delar har fått klass 3 i Länsstyrelsens Våtmarksinventering. Längst i öster 
går en skogsbilväg och den västligaste delen korsas av en stig och en skoter-
led i riktning mot Stor-Gitssjön. Det lilla Svantjärnberget i områdets syd-
östra del har fått ge namn åt hela området. Höjden över havet varierar från 
450 till 720 meter.  
 
Området är varierat och består av i huvudsak orörda brandpåverkade gran-
skogar. Skogen är i stora delar föryngrad efter den senaste branden för ca 
130 år sen och det finns gott om bukettbjörk och grova sälgar med skro-
vellav. De fuktiga och blöta delarna har undkommit bränderna och där växer 
en högproduktiv granskog med allmänt med grova träd och riktigt gott om 
gamla träd och grova lågor. Nordostsluttningen och myrmosaikområdena i 
de centrala och södra delarna av området består till största delen av gamla 
gransuccessioner på friska och produktiva marker med inslag av högörter i 
svackorna. Grova garnlavsklädda granar växer tätt och det är gott om gamla 
träd, torrträd och grova lågor.  
 
Överlag är påverkan från skogsbruk mycket låg. Den västra utlöparen som 
sluttar mot norr är genomgående dimensionsavverkad men det finns en del 
gamla och grova granar samt inslag av grova björkar och rönnar med 
lunglav och skrovellav.  
 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden. Områdets 
värdefulla strukturer har utvecklats genom att naturliga processer fått verka 
ostört under lång tid. För att områdets naturvärden ska bevaras och 
utvecklas 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. Inom den naturgeografiska region 
(33h) där Gitsfjället är beläget utgör arealen formellt skyddad skog cirka 15 
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.  
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Förenlighet med riksintressen, miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 
Utökningen av Gitsfjällets naturreservat bidrar till att nå miljökvalitetsmålet 
Levande skogar genom att ca 3795 hektar produktiv skogsmark ges ett 
långsiktigt skydd. Reservatet stärker även möjligheterna att uppnå 
miljömålen Myllrande våtmarker genom att 627 våtmark ges ett långsiktigt 
skydd, Ett rikt växt- och djurliv genom att förekommande typiska arter ges 
ett långsiktigt skydd, samt det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för 
friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras. 

De utökade delarna berör ett område som är av riksintresse för friluftsliv (3 
kap. 6 § MB), riksintresse för vattendrag (Långseleån, 4 kap. 6 § MB), samt 
ett riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 § MB). Länsstyrelsen bedömer att 
ovan nämnda riksintressen inte är oförenliga med ett skydd av området. 

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 naturvärden.  

Naturreservat är en lämplig skyddsform för områden som är stora och 
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer och där det krävs starka 
restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bibehållas och 
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att utökningen av Gitsfjällets 
naturreservat, bestående av delområdena Lövnäs, Rissjö, Skorne, Storselet, 
Stridsberg och Svantjärnberget 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 § miljöbalken har 
Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för 
att syftet ska uppnås. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 
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Hur man överklagar till regeringen 
Är du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Regeringen, men klagan ska lämnas eller skickas till Länssty-
relsen. Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. 

Ditt överklagande ska innehålla 
vilket beslut som överklagan gäller. Det gör du enklast genom att ange 
ärendebeteckningen (511-1364-2017), 
 

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, 
 

• hur du vill att beslutet ska ändras. 
 

Skriv också följande uppgifter: 
• adress till bostaden, 

 

• telefonnummer där du kan nås, 
 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka 
handlingar till dig. 

 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, bör 
du skicka med kopior på dessa. 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall 
ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig 
samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet lämnas in eller skickas till: 
Länsstyrelsen i Västerbottens län  
901 86  UMEÅ 
 
eller via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen måste ha fått brevet eller mailet senast 9 mars 2018. Om det 
kommer in senare kan överklagandet inte tas upp. 
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