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Enligt sändlista 

 
 
Beslut om naturreservat för Gäddsjömyran  
i Dorotea och Vilhelmina kommuner 
(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. 
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. 

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

I och med att detta beslut har vunnit laga kraft upphör länsstyrelsens beslut 
2010-01-07 om naturreservat för Gäddsjömyran (dnr 511-12374-2009) att 
gälla. 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Gäddsjömyran 
Dossiernummer 2402240 
NVR-id 2020325 
Kommun Dorotea och Vilhelmina 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 20 km SV om Vilhelmina, ekokarta 21-22G, 

mittkoordinat: 574300, 7148421 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt 

boreal vegetation 
Gräns för reservatet Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket/Sveaskog/enskild 
Fastigheter Dorotea kommun: Fågelberget 2:28; Häggås S:2, 

1:3, 1:5, 1:6, 1:8, 2:10, 3:7, 3:11, 3:18, 3:26, 3:28, 
3:30; Stenbithöjden 2:5. Vilhelmina kommun: 
Backe 1:3; Mellanås 1:8; Norråker 1:7; Statsås S:1, 
S:2, S:3, S:4, S:5, S:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, 
1:16, 1:17, 2:1; Vilhelminaskogen 1:1 

Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 6940 hektar 
Landareal 6875 hektar 
Areal produktiv skog 1468 hektar 
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Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av ett i huvudsak ostört myr- och naturskogslandskap. 
Landskapets våtmarker, skogar, sjöar och andra ingående naturmiljöer ska 
vårdas och bevaras, och vid behov restaureras och återställas. Syftet är också 
att bevara biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen för 
bevarandet av naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av områden 
för friluftslivet. 

Syftet ska i huvudsak uppnås genom att myrmark, skogsmark och övriga 
naturmiljöer utvecklas fritt genom intern dynamik. Hydrologiskt påverkade 
våtmarker ska kunna återställas och i skog med restaureringsbehov ska 
åtgärder vidtas för att återskapa ett naturligt skogstillstånd med strukturer och 
processer som hör den skandinaviska boreala barrnaturskogen till. I övrigt 
tillåts naturliga processer såsom stormfällning, brand, nyetablering av träd, 
översvämning samt svampars och insekters nedbrytning av ved med mera att 
fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Gäddsjömyran är ett stort och orört vildmarksområde med ett av länets 
absolut främsta myrkomplex. Myrarna är stora och innehåller representativa 
exempel på en rad av regionens myrtyper. De hyser ett mycket rikt fågelliv. I 
reservatet finns även stora arealer naturskog med förekomst av ett stort antal 
naturskogslevande indikatorarter och rödlistade arter.  

Gäddsjömyran klassades med högsta värde (klass 1) i våtmarksinventeringen 
och ingår i myrskyddsplanen som ett av de mest skyddsvärda myrkomplexen 
i Sverige. De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver 
ett omfattande och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och 
utvecklas. Området har mycket goda möjligheter att på sikt utveckla ännu 
högre naturvärden. 

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 enligt miljöbalken 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, mast eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad 

av befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning 
för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd, med 
undantag för att uppföra vilkoja på Statsås 1:17 samt att uppföra komple-
mentbyggnader i anslutning till befintlig huvudbyggnad på Häggås 2:10, 
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2. anlägga väg, parkeringsplats, landutfyllnad, brygga eller bro,  
 

3. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad,  
 
4. dra fram mark- eller luftledning, samt rör och ledningar i vattnet eller på 

botten, 
 

5. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upp-
arbeta vindfällen, flytta eller ta bort levande eller döda träd, ta frö, eller 
vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd, med undantag för inom 
delområde A där skogsbruk är tillåtet (se bilaga 1), 

 
6. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- eller 

dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, 
dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller anordna upplag,  

 
7. införa för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
8. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar och 

körvägar, med undantag för framförande av snöskoter vintertid på 
snötäckt, väl tjälad mark eller is, 
 

9. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska be-
kämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel. 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och inne-
havare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges: 
 
1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvis-

ningar, 
 
2. uppsättning och underhåll av informationstavla, 

 
3. sanering av främmande trädslag, 

 
4. luckhuggning, katning och ringbarkning i syfte att höja naturvärdena i 

anlagda skogar, 
 

5. hydrologisk återställning av dikade myrar, 
 

6. undersökningar och övervakning av områdets arter och habitat. 
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 
Det är förbjudet att: 
 
1. göra åverkan på växtlighet, 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 och 
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 annat än tillfälligt (högst en vecka). 

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 och uppskyltning av befintliga leder, 
c) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437). 

Översiktlig beskrivning av reservatet 
Gäddsjömyrans naturreservat utgörs av ett skog-myrmosaikområde med 
stora, orörda och komplexartade myrar. Reservatet hör till landets absolut 
främsta våtmarksområden. Myrarna består bland annat av stora öppna 
mjukmattekärr, terrasslikt utformade strängflarkkärr med flarkgölar samt 
flarkrika blandmyrar. Fågelfaunan på myrarna är synnerligen artrik. I 
myrlandskapet finns ett stort antal myrholmar som till största delen är 
bevuxna med lågproduktiv naturskogsartad granskog. Granskogen på 
myrholmarna är olikåldrig och har både hög ålder och lång skoglig 
kontinuitet. Ofta förekommer rikligt med torrträd och lågor. Flera 
karakteristiska granurskogsarter förekommer spridda i området. 

Länsstyrelsens motivering 
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka 
exploatering. De höga naturvärdena har utvecklats genom att naturliga 
processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets 
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från skogsbruk och annan 
exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  
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Bevarandet av området bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet 
Myllrande vårmarker genom att ca 5300 hektar myr ges ett långsiktigt skydd. 
Reservatet bidrar dessutom till att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 
1500 hektar produktiv skog undantas från skogsproduktion och ges ett 
långsiktigt skydd. Reservatet bidrar även till att nå miljömålen Levande sjöar 
och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv genom att områdets 
vattenmiljöer och förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Det 
nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv stärks genom att 
upplevelsevärdena i ett storslaget naturområde bevaras. 

Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av värdefulla naturmiljöer genom att det ingår i den 
nationella myrskyddsplanen. Skydd av stora, opåverkade skogsmyrmosaik-
områden också prioriterat enligt nationella och regionala strategier för skydd 
av skogar och våtmarker. Reservatet ligger dessutom i ett område av 
riksintresse för naturvården.  

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

Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för stora sammanhängande 
landskap sammansatta av flera olika värdefulla naturmiljöer. Vidare lämpar 
sig naturreservat för områden med ett sådant skötselbehov att en skötselplan 
krävs, samt för områden där det krävs starka restriktioner under lång tid för 
att värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att 
Gäddsjömyran 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. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om kon-
sekvensutredning 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 regel-
givning. 
 
Ärendets beredning 
Gäddsjömyrans höga naturvärden blev allmänt kända i samband med att den 
rikstäckande våtmarksinventeringen slutfördes i länet i början av 1990-talet. 
År 1994 pekades Gäddsjömyran ut som ett av länets 31 mest skyddsvärda 
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myrområden i Myrskyddsplanen för Sverige. Landets länsstyrelser har i 
uppdrag av regering och riksdag att ge samtliga områden i Myrskyddsplanen 
ett långsiktigt skydd. Naturvårdsverket tillstyrkte under februari 2004 att 
länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar för att bilda naturreservat av 
området. I februari 2005 bjöds samtliga enskilda markägare in till ett 
informationsmöte om det planerade reservatet.  

Sydöstra delen av Gäddsjömyrans naturreservat, som utgörs av en del av 
fastigheten Vilhelminaskogen 1:1, blev naturreservat i januari 2010 efter en 
överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sveaskog om långsiktigt 
skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden i den så kallade SNUS-
inventeringen. Bolagsmark har förvärvats av SCA genom markbyte inom 
ramen för ESAB-projektet (Ersättningmark i Sverige AB).  

Omfattande dialoger har skett med markägare om reservatets utformning 
genom telefonsamtal, möten, brevväxling och fältbesök. Efter värdering har 
förhandlingar bedrivits med fastighetsägarna om ekonomisk ersättning av de 
inskränkningar som reservatet innebär. Staten har träffat frivilliga 
överenskommelser om intrångsersättning eller köp för samtliga fastigheter 
och därefter betalat ut intrångsersättning eller köpeskilling.  

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter. 
Följande remissinstanser har yttrat sig: 

• Dorotea kommun tillstyrker förslaget. 

• Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inget att erinra mot 
förslaget men önskar att områdets geologiska värden uppmärksammas 
i skötselplanen. 

Länsstyrelsens kommentar: Beskrivningen i skötselplanen har 
kompletterats enligt SGU:s förslag. 

• Vilhelmina kommun har inget att erinra mot förslaget. 
Övriga remissinstanser har avstått från att yttra sig. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  

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 beslutet överklagas.  

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 

Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken 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. 
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Gäddsjömyran sedd från Sagatun på Blaikfjället. Foto: Rolf Löfgren 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla 
naturmiljöer i form av ett i huvudsak ostört myrlandskap. Landskapets 
våtmarker, sjöar, skogar och andra ingående naturmiljöer ska vårdas och 
bevaras, och vid behov restaureras och återställas. Syftet är också att bevara 
biologisk mångfald knuten till dessa miljöer. Inom ramen för bevarandet av 
naturmiljöer ska reservatet även tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. 

Syftet ska uppnås genom att myrmark, skogsmark och övriga naturmiljöer 
utvecklas fritt genom intern dynamik. I skog med restaureringsbehov ska 
åtgärder vidtas för att återskapa ett funktionellt skogstillstånd med strukturer 
och processer som hör den skandinaviska boreala barrnaturskogen till. I 
övrigt tillåts naturliga processer såsom stormfällning, brand, nyetablering av 
träd, översvämning samt svampars och insekters nedbrytning av ved med 
mera att fortgå ostört. Åtgärder vidtas för att underlätta för allmänhetens 
friluftsliv. 

 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Gäddsjömyran 
Dossiernummer 2402240 
NVR-id 2020325 
Kommun Vilhelmina/Dorotea 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 20 km SV om Vilhelmina, ekokarta 21-22G, 

mittkoordinat: 574300, 7148421 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region 33h, förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt 

boreal vegetation 
Gräns för reservatet Se beslutskarta, bilaga 1 till beslutet 
Markägare/Ägarkategori Naturvårdsverket/Sveaskog/ enskild 
Fastigheter Dorotea kommun: Fågelberget 2:28; Häggås S:2, 

1:3, 1:5, 1:6, 1:8, 2:10, 3:7, 3:11, 3:18, 3:26, 3:28, 
3:30; Stenbithöjden 2:5. Vilhelmina kommun: 
Backe 1:3; Mellanås 1:8; Norråker 1:7; Statsås S:1, 
S:2, S:3, S:4, S:5, S:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, 
1:16, 1:17, 2:1; Vilhelminaskogen 1:1 

Förvaltare Länsstyrelsen 
Totalareal 6940 hektar 
Landareal 6875 hektar 
Areal produktiv skog 1468 hektar 
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2.2 Naturtypsindelning 
 
Naturtyp enligt NNK1 Natura 2000-kod Areal (ha) 
Aapamyrkomplex2 7310 5 312 
Taiga  9010 1 350 
Icke natura-skog  9900 260 
Sjöar 3100, 3160 61 

1 Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt naturvårdsverket. 
2 Bestående av bl.a. mjukmattekärr, fastmattekärr, strängflarkkärr och flarkrika blandmyrar. 
 
2.3 Beskrivning av reservatet  
Gäddsjömyrans naturreservat ligger på en flack platå ca 460-540 m ö h, 
cirka 20 km sydväst om Vilhelmina, på gränsen mellan Vilhelmina och 
Dorotea kommuner. Platån utgör en östlig, lägre liggande utlöpare av 
Blaikfjället. Reservatet utgörs av ett av landets absolut finaste 
våtmarksområden. Det är ett skog-myr-mosaikområde med stora, orörda och 
komplexartade myrar som är mycket goda exempel på myrtyper från den 
berörda naturgeografiska regionen. Här finns bland annat strängflarkkärr, 
strängblandmyrar, stora lösbottenområden, sumpskogar, bäckar och tjärnar. 

 

 
Gäddsjömyrans naturreservat är rödmarkerat på kartan. 

Gäddsjömyran utgör en vattendelare som dräneras åt norr, öster och söder med 
ett femtontal bäckarmar. Myrlandskapet utgörs till stor del av vidsträckta, 
hydrologiskt intakta myrflak som främst består av mjukmattekärr, terrasslikt 
utformade strängflarkkärr med flarkgölar samt flarkrika blandmyrar. I de 
östra delarna finns även risdominerade fastmattekärr, fattiga strängflarkkärr 
samt ostrukturerade fast- och mjukmattekärr.  

Myrarna hyser huvudsakligen fattiga vegetationstyper med kallgräs, 
trådstarr och tuvsäv som vanliga karaktärsarter. Det finns också svagt 
sluttande risdominerade kärr. Bäckdråg och källor med vegetation av odon 
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och vide förekommer över hela området. Fågelfaunan på myrarna är 
synnerligen artrik, bland observerade arter finns svarthakedopping, sädgås, 
sångsvan, blå kärrhök, svartsnäppa, myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa. 

I myrlandskapet finns ett stort antal myrholmar som till största delen är 
bevuxna med lågproduktiv naturskogsartad granskog. Granskogen på 
myrholmarna är olikåldrig och har både hög ålder och lång skoglig 
kontinuitet. I de naturskogsartade delarna förekommer 200-300 år gamla 
granar allmänt. Ofta är skogen rikt draperad av hänglavar och torrakor och 
lågor förekommer allmänt till rikligt. Flera karakteristiska granurskogsarter 
förekommer spridda i området, däribland rosenticka, ullticka, rynkskinn, 
lappticka, trådticka, blodticka¸ harticka, gränsticka och ostticka.  

Lågproduktiv fuktig-blöt sumpgranskog förekommer allmänt i kantzonerna 
mot myrarna. I myrkanterna på holmarnas väst- eller nordvända sidor finns 
också enstaka flerhundraåriga tallar. I gammelskogen förekommer fåglar 
som tjäder, dalripa, lavskrika, tretåig hackspett och pärluggla. Björn, järv 
och lo observeras regelbundet i området. 

Inom området finns mindre partier med produktionsskog, varav några 
mindre områden är planterade med contortatall. Mindre delar av 
produktionsskogen skogen inom reservatet kommer att kunna fortsätta 
brukas efter att området har blivit naturreservat. Andra delar ska skötas så 
att de successivt får högre naturvärden. 

I området finns flertalet odlings- och slåtterspår samt lämningar efter en 
fäbod och en flottarkoja. Det finns även flera härdar och rester av en 
timmerkåta som tyder på tidigt samiskt nyttjande. Den första nybyggaren i 
byn Häggås var same. 

Gäddsjömyrans naturreservat, med sina vidsträckta myrlandskap och 
grannaturskogar med gott om gamla träd och lågor, är en gynnsam miljö för 
många arter som är beroende av ostörda ekosystem (se bilaga 6). 

 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 5 skötselområden med utgångspunkt från de 
övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras 
inom respektive skötselområde (se bilaga 1). För varje skötselområde 
redovisas bevarandemål och skötselåtgärder. Skötselområdets 
bevarandetillstånd anses gynnsamt när bevarandemålen är uppnådda. 

 
3.1 Skötselområde 1, myrar med fri utveckling och möjlighet till re-
staurering 
Skötselområdet utgörs av reservatets myrar. Det är ett vidsträckt, fågelrikt 
myrlandskap med stora öppna mjukmattekärr, terrasslikt utformade 
strängflarkkärr med flarkgölar samt flarkrika blandmyrar. Det finns också 
svagt sluttande risdominerade kärr. Myrarna domineras av fattiga 
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vegetationstyper med kallgräs, trådstarr och tuvsäv som vanliga 
karaktärsarter. Ett tiotal diken finns i reservatets norra del. Samtliga diken 
ligger nära eller i anslutning till reservatsgränsen. 

Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkernas hydrologi ska vara 
naturliknande. Grundvattennivån ska vara naturligt hög under större delen 
av året. Arealen myr ska vara ca 5300 hektar. 

Skötselåtgärder  
Fri utveckling med möjlighet till hydrologisk restaurering av dikade myrar 
där behov finns (se bilaga 2). En prioritering kommer att ske inom 
tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot 
liknande åtgärder i andra naturreservat. 

 
3.2 Skötselområde 2, barrskog med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av ett stort antal myrholmar som till största delen är 
bevuxna med lågproduktiv naturskogsartad granskog. Skogen är olikåldrig 
och har både hög ålder och lång skoglig kontinuitet. I de naturskogsartade 
delarna förekommer 200-300 år gamla granar allmänt, varav en del är 
mycket grova. Ofta är skogen rikt draperad av hänglavar och torrakor och 
lågor förekommer allmänt till rikligt. Lågproduktiv fuktig-blöt 
sumpgranskog förekommer allmänt i kantzonerna mot myrarna. I 
myrkanterna på holmarnas väst- eller nordvända sidor växer enstaka 
flerhundraåriga tallar. 

Bevarandemål  
Skötselområdet innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen 
präglas huvudsakligen av intern dynamik med naturliga processer såsom 
trädens åldrande och döende, brand, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en del i 
skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området 
periodvis kan komma att få en förändrad karaktär. Arealen taiga ska vara ca 
1350 hektar. 

Skötselåtgärder  
Fri utveckling.  

 
3.3 Skötselområde 3, barrskog med restaurering 
Skötselområdet utgörs dels av unga contorta- och tallplanteringar och dels 
av äldre produktionsskog.  
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Bevarandemål  
Skötselområdet utgörs på lång sikt av naturskog med enbart inhemska 
trädslag. Skogen innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom 
döda och döende träd, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skogen 
präglas huvudsakligen av intern dynamik med naturliga processer såsom 
trädens åldrande och döende, brand, stormfällningar, insekters och svampars 
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en del i 
skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området 
periodvis kan komma att få en förändrad karaktär. Arealen taiga ska vara ca 
240 hektar. 

Skötselåtgärder  
All contorta ska avvecklas och ersättas av inhemska trädslag (se bilaga 3 
och 4). Vid behov kan åtgärder för att säkra föryngring utnyttjas, såsom 
hyggesbränning, markberedning, sådd och/eller plantering. Åtgärder ska ske 
på ett sådant sätt att omgivande våtmarkers hydrologi och hydrokemi inte 
påverkas.  

Åtgärder som påskyndar utvecklingen av naturvärden ska övervägas och 
kunna utnyttjas, såsom luckhuggning, katning och ringbarkning. En 
prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där föreslagna 
skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra 
naturreservat.  

 
3.4 Skötselområde 4, sjöar och vattendrag med fri utveckling 
Skötselområdet utgörs av Gäddsjön samt de mindre myrsjöar och bäckar 
som finns inom reservatet. 

Bevarandemål  
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer med de strukturer och 
artsamhällen som hör denna naturtyp till. Sjöarna och vattendragen ska ha 
en intakt, naturlikande hydrologi och hydrokemi. Arealen sjöar och 
vattendrag ska vara ca 60 hektar. 

Skötselåtgärder  
Fri utveckling. 

 
3.5 Skötselområde 5, skog som kan brukas 
Skötselområdet består av ca 18 hektar skog där skogsbruk fortsatt får 
bedrivas av markägaren. 

Bevarandemål 
Skötselområdet utgörs av skog med enbart inhemska trädslag.  
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Skötselåtgärder 
Förvaltaren genomför inga åtgärder. Markägaren kan bedriva skogsbruk 
enligt gällande regler. 

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

 
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar 
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom området ligger i anslutning 
till en allmän väg. Flera skogsbilvägar leder också fram till reservatet. 
Besöksfrekvensen bedöms bli måttlig. 

Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska nyttjas utifrån 
dess naturgivna förutsättningar i form av ett större sammanhängande skogs-
myr-mosaikområde. Då den förväntade tillströmningen till reservatet 
bedöms bli måttlig finns inget behov av att anlägga parkeringsplats eller 
andra anläggningar för friluftslivet.  

Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför, 
under och efter besök i området. Det ska därför vid reservatet finnas en väl 
underhållen informationsskylt. Information om reservatet ska också i 
lämplig omfattning finnas på internet, appar eller andra tekniska lösningar. 

Åtgärder för friluftslivet 
En informationsskylt, utformad i enlighet med Naturvårdsverkets 
anvisningar, ska sättas upp och underhållas vid reservatets västra gräns. 
Förslag på lämplig plats för informationsskylt redovisas i bilaga 1. På 
skylten ska det finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av 
skyltens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av 
naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten. Mindre informationsskyltar 
kan vid behov sättas upp på de platser där skoterleder korsar 
reservatsgränsen. Information om Gäddsjömyrans naturreservat på 
Länsstyrelsens webb, appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån 
tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information om 
andra naturreservat i länet. 

 
5. Övriga anläggningar 
Inom reservatet finns flera kommunala skoterleder (se bilaga 3). Det finns 
även flera raststugor som får stå kvar och kan fortsätta att användas av 
ägarna så länge de underhålls. Det kan även finnas möjlighet för 
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allmänheten att använda anläggningarna i den mån de hålls öppna och om 
det är lämpligt med avseende på byggnadernas skick.  

 
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 
Montering av informationsskylt Se bilaga 1 1 
Restaurering av contortaskogar Skötselområde 3 1 
Restaurering av dikade våtmarker Skötselområde 1 2 
Luckhuggning, katning, etc. Skötselområde 3 3 
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. Uppföljningen ska ske vart tredje år. Brister och fel ska 
dokumenteras och åtgärdas. 

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.  
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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. 

 
 
Bilagor 
1. Karta över skötselområden med förslag på platser för infoskyltning 
2. Karta över dikade områden  
3. Karta 1 över områden med contorta 
4. Karta 2 över områden med contorta 
5. Karta över befintliga anläggningar  
6. Lista över funna naturvårdsarter 
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Naturvårdsarter i Gäddsjömyrans naturreservat 
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckel-
arter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. Den här är 
ingen komplett artlista utan endast ett urval av funna arter som Länsstyrel-
sen anser vara intressanta ur naturvårdssynpunkt. 

Hotkategorier presenteras enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut 
hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, 
DD=Kunskapsbrist. 

Svampar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

1. Blodticka Gloeoporus taxicola LC 
2. Doftskinn Cystostereum murrayi NT 
3. Gammelgransskål Pseudographis pinicola NT 
4. Granticka Phellinus chrysoloma NT 
5. Gränsticka Phellopilus nigrolimitatus NT 
6. Harticka Inonotus leporinus NT 
7. Kristallticka Skeletocutis stellae VU 
8. Lappticka Amylocystis lapponica VU 
9. Ostticka Skeletocutis odora VU 
10. Rosenticka Fomitopsis rosea NT 
11. Rynkskinn Phlebia mellea NT 
13. Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT 
14. Trådticka Climacocystis borealis LC 
    15. Ullticka Phellinus ferrogineofuscus NT 

Lavar  
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

16. Garnlav Alectoria sarmentosa NT 
17. Gelélavar Collema sp  
18. Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 
19. Liten sotlav Cyphelium karelicum VU 
20. Mörkhövdad spiklav Calicium adaequatum LC 
21. Lunglav Lobaria pulmonaria NT 
22. Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea NT 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

Bilaga 6 till skötselplan för 
Gäddsjömyrans naturreservat i 
Dorotea och Vilhelmina kom-
muner. 

Artlista 
  

2(3) 
Datum Ärendebeteckning 
2017-10-26 
 

511-6916-2011 

 
 
23. Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 

Kärlväxter 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

24. Korallrot Corallorhiza trifida LC 
25. Kärrfibbla Crepis paludosa LC 
26. Lappranunkel Coptidium lapponicum LC 
27. Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum 

subsp. septentrionale 
LC 

28. Torta Lactuca alpina LC 

Fåglar 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

29. Blå kärrhök Circus cyaneus NT 
30. Brushane Calidris pugnax VU 
31. Dalripa Lagopus lagopus LC 
32. Grönbena Tringa glareola LC 
33. Lavskrika Perisoreus infaustus LC 
34. Ljungpipare Pluvialis apricaria LC 
35. Myrsnäppa Calidris falcinellus LC 
36. Orre Lyrurus tetrix LC 
37. Pärluggla Aegolius funereus LC 
38. Silvertärna Sterna paradisaea LC 
39. Smalnäbbad 

simsnäppa 
Phalaropus lobatus LC 

40. Stjärtand Anas acuta VU 
 41. Storlom Gavia arctica LC 

42. Storspov Numenius arquata NT 
43. Svarthakedopping Podiceps auritus LC 
44. Svartsnäppa Tringa erythropus LC 
45. Sångsvan Cygnus cygnus LC 
46. Sädgås Anser fabalis NT 
47. Sävsparv Emberiza schoeniclus VU 
48. Tjäder Tetrao urogallus LC 
49. Trana Grus grus LC 
50. Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT 
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51. Videsparv Emberiza rustica VU 
52. Ängspiplärka Anthus pratensis NT 

Däggdjur 
 Svenskt namn Latinskt namn Hotkategori 

53. Björn Ursus arctos NT 
54. Järv Gulo gulo VU 
55. Lo Lynx lynx VU 
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