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Beslut om bildande av Klippfäbodarnas naturreservat i
Dorotea 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.
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.
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
Klippfäbodarna
Dossiénummer
2402334
NVR-id
2045254
Kommun
Dorotea
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
22 km NV Dorotea
Ekokarta
21G 9d-e, 22G 0d
Mittkoordinat
557876, 7147675 (SWEREF99TM)
Naturgeografisk
33h: Förfjällsregionen med huvudsakligen nordligt
region
boreal vegetation
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Avaträsk 1:30, 3:6, 4:15, 5:7, 5:13
(fastighetsförrättning pågår)
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
333 ha
Landareal
333 ha
Areal produktiv skog 158 ha

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av grannaturskogar, våtmarker, vattendrag och andra
ingående naturtyper i ett sammanhängande naturlandskap med ostörd
karaktär. 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 skogsmiljöerna, våtmarkerna och vattendragen
utvecklas fritt. Vid behov ska fäbodvallen röjas och/eller slås. Information
om reservatet ska finnas tillgänglig för att underlätta för allmänhetens
friluftsliv.
Skälen för beslutet
Klippfäbodarna utgörs av värdefull granaturskog i en obruten mosaik med
fina orörda myrmarker där vissa delar utgörs av artrika rikkärr. I reservatet
finns det gott om naturskogsstrukturer i form av död ved och gamla träd,
samt områden som är mycket rika på lövträd. Den gamla fäboden i områdets
södra del bidrar ytterligare till områdets helhetsvärde. Länsstyrelsen
bedömer att bevarandet av områdets natur- och kulturvärden inte är
förenliga med skogsbruk eller annan exploatering.
I området finns viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter. De
rödlistade arterna i Klippfäbodarnas naturreservat är beroende av
naturskogsmiljöer och har därför mycket små möjligheter att fortleva i ett
brukat skogslandskap. De höga naturvärden som dokumenterats i
reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att kunna
bevaras och utvecklas.
Reservatsföreskrifter
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter.
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,
2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion,
funktion eller användningssätt,
3. anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång eller stängsel,
4. dra fram ledning eller rör,
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5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller
dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, rensa eller utfylla,
6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som
till exempel att muddra, dämma eller reglera,
7. tippa, dumpa eller anordna upplag,
8. 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, med undantag för vedtäkt för husbehov inom 200
meter från fäbodarna, samt för underhåll av stigar och fäbodvall,
9. införa för området främmande arter,
10. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg
eller björn, för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark
eller på is, samt för transporter som är nödvändiga för fäbodarnas
underhåll,
11. 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 informationstavlor,
3. underhåll och uppskyltning av stig,
4. röjning och slåtter av fäbodvall,
5. 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 eller på is,
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) renskötsel enligt rennäringslagen (1971:437),
c) servitutshavare av angränsande väg att inom vägområdet vidta alla för
vägens bestånd och brukande nödvändiga åtgärder.
Ärendets beredning
Klippfäbodarnas höga naturvärden beskrevs i samband med Länsstyrelsens
inventering av Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar
(SNUS) 2003-2004. Både Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen har
därefter inventerat området ytterligare.
Klippfäbodarna förvärvades av staten genom ESAB-överenskommelsen, en
markbytesaffär där Naturvårdsverket fick områden med höga naturvärden
från skogsbolagen som i gengäld ersattes med Sveaskogsmark.
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och
myndigheter. Sveriges geologiska undersökning (SGU) skriver i sitt
yttrande att de inte har något att erinra mot förslaget. Skogsstyrelsen (södra
Lapplands distrikt) tillstyrker reservatsförslaget med motiveringen att det
bland annat kommer att gynna besöksnäringen i Dorotea kommun. Övriga
remissinstanser har avstått från att yttra sig.
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Översiktlig beskrivning av reservatet
Klippfäbodarna ligger ca 2 mil nordväst om Dorotea på mellan 530 och 600
m ö h. Större delen av området täcks av skiktad naturskogsartad granskog
med inslag av björk, rönn och sälg. Skogen på nordsluttningen av
Kallkällklippen är mycket lövrik. Beståndsåldern på skogen är omkring 150
år, med inslag av en del äldre granar på uppemot 300 år. Större delen av
området är myrmosaikartat, varav en del myrar utgörs av artrika rikkärr. En
skogsbilväg gränsar till området i öster och i de södra delarna av området
ligger en gammal fäboplats. Många hotade och sällsynta arter har påträffats i
området.
Länsstyrelsens motivering
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka
exploatering. Områdets värdefulla strukturer har utvecklats genom att
naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För att områdets
naturvärden ska bestå behöver det därför undantas från exploatering som
innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas. Naturreservat är en av de
skyddsformer som utgör basen i det formella skyddet av värdefulla
naturområden och biologisk mångfald.
Bevarandet av området stärker möjligheterna att nå det nationella
miljökvalitetsmålet Levande skogar genom att ca 158 hektar produktiv
skogsmark ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar dessutom till att
stärka möjligheterna att nå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt
växt- och djurliv genom att områdets myrmosaiker och förekommande
typiska arter ges ett långsiktigt skydd. Reservatet bidrar även till att stärka
möjligheterna att nå det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för
friluftsliv genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras.
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 en lämplig skyddsform för områden som är stora och
sammansatta med flera olika värdefulla naturmiljöer samt där det krävs
starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bevaras och
utvecklas. Länsstyrelsen har bedömt att Klippfäbodarna 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.
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SKÖTSELPLAN FÖR
KLIPPFÄBODARNAS NATURRESERVAT
I DOROTEA KOMMUN

Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
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Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara områdets värdefulla
naturmiljöer i form av grannaturskogar, våtmarker, vattendrag och andra
ingående naturtyper i ett sammanhängande naturlandskap med ostörd
karaktär. 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 skogsmiljöerna, våtmarkerna och vattendragen
utvecklas fritt. Vid behov ska fäbodvallen röjas och/eller slås. Information
om reservatet ska finnas tillgänglig för att underlätta för allmänhetens
friluftsliv.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Klippfäbodarna
Dossiénummer
2402334
NVR-id
2045254
Kommun
Dorotea
Län
Västerbotten
Lägesbeskrivning
22 km NV Dorotea
Ekokarta
21G 9d-e, 22G 0d
Mittkoordinat
557876, 7147675 (SWEREF99TM)
Naturgeografisk region
33h: Förfjällsregionen med huvudsakligen
nordligt boreal vegetation
Gräns för reservatet
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägarkategori
Staten genom Naturvårdsverket
Fastigheter
Avaträsk 1:30, 3:6, 4:15, 5:7, 5:13
(fastighetsförrättning pågår)
Förvaltare
Länsstyrelsen
Totalareal
333 ha
Landareal
333 ha
Areal produktiv skog
158 ha
2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt NNK1
Obestämd torr-frisk hed/gräsmark
Öppna mossar och kärr
Rikkärr - öppna (krontäckning 0-30 %)
Taiga - sumpskog
Taiga
Näringsrik granskog
Skogsbevuxen myr
Icke natura-skog
1

Natura 2000-kod
4810
7140
7233
9006
9010
9050
91D0
9900

Natura-naturtypskartans naturtyper, kartering enligt Naturvårdsverket.

Areal (ha)
2
140
1
20
120
8
20
20
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2.3 Beskrivning av reservatet
Landskap och läge
Klippfäbodarna ligger 22 km nordnordväst om Dorotea och 9 km nordost
om Ormsjö, på mellan 530 och 600 m ö h. Området utgörs främst av bitvis
lövrika grannaturskogar i ett myrmosaikartat landskap. I de södra delarna av
området ligger en gammal fäbodplats. Området gränsar mot hyggen och
ungskogar i söder och väster, och i nordöst mot en större lövbränna. Den
ungskog som gränsar till området i nordöst är även den mycket lövrik. En
skogsbilväg gränsar till området i sydost.

Klippfäbodarnas naturreservat (rödmarkerat) ligger ca 22 km nordväst om Dorotea och 9 km nordöst
om Ormsjö.

Geologi
Berggrunden inom reservatet består av kvartsit och kambrisk alunskiffer.
Jordarterna utgörs av blockfattig morän, bitvis med tunt jordtäcke och berg i
dagen, samt torv i våtmarksområdena.
Skog
Större delen av området täcks av skiktad naturskogsartad granskog med
inslag av björk, rönn och sälg. Skogen på nordsluttningen av
Kallkällklippen är mycket lövrik. Beståndsåldern på skogen är omkring 150
år, med inslag av en del äldre granar på uppemot 300 år. Större delen av
området är myrmosaikartat, och i de fuktigare partierna är skogen av
gransumptyp, i de torrare av örtristyp eller blåbärsristyp. Ett mindre område
med högörtsgranskog förekommer i sluttningen strax sydost om fäboden.
Död ved förekommer i varierande omfattning men ställvis är det rikligt med
rotrötade granlågor. Många av lågorna är grova, men inte särskilt gamla.
Hela området har påverkats av dimensionsavverkningar, men i den östra
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delen samt på Kallkällklippens östra sida har ingreppen varit mer
omfattande. I dessa delar finns färre gamla träd och mindre död ved.
I områdets allra västligaste spets finns ett mindre område med trivial röjd
och genomhuggen slutavverkningsgranskog utan några tydliga naturvärden.
I områdets nordvästra kant samt på en myrudde nära områdets nordspets
breder ett stort lövskogsområde ut sig. Skogen här består av 50-80 år
gammal lövskog av i huvudsak björk, men med inslag av rönn, sälg och asp
samt små ca 100-åriga grankloner. Troligen är området en gammal
lövbränna där man sedan avverkat kvarstående skog efter branden, men
aldrig utfört några andra skogliga åtgärder. I området finns mycket gott om
avverkningsstubbar.
Våtmarker
Större delen av reservatet har karaktär av myrmosaik. Myrarna i området
utgörs av ett större opåverkat våtmarkskomplex som tilldelats värdeklass 2 i
våtmarksinventeringen. Merparten av myrarna består av svagt sluttande,
fattiga strängflarkkärr med trådstarrsvegetation. Även mindre områden av
mossekaraktär förekommer. Några mindre delar utgörs av rikkärr med god
förekomst av brunmossor, gräsull, ängsnycklar och andra rikkärrsarter. I ett
av rikkärren, nordost om Klippmyran, finns ett område med
järnockrautfällning som rinner ner i ett bäckdråg i kanten av en sumpskog
med högörtvegetation. I anslutning till nämnda bäckdråg finns en stor klon
av den sällsynta finnstarren på en av endast tre kända växtlokaler i landet.
Kulturhistoria
I objektets södra del ingår en gammal fäbodplats på ungefär en hektar. På
platsen finns två fäbodar med gamla timmerbyggnader som byggdes på
bolagsmark omkring förra sekelskiftet. De användes för djurhållning
sommartid fram till 1983. Idag används stugorna främst som jaktstugor och
utflyktsmål. Bovallen har kontinuerligt hållits öppen genom röjning.

Den östra fäboden.
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Naturvårdsarter
Klippfäbodarnas naturskogar utgör lämpliga livsmiljöer för flertalet hotade
och sällsynta arter, se bilaga 3.

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i tre 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, skog (167 ha)
Skötselområdet omfattar all skog inom reservatet.
Bevarandemål
Skötselområdet innehåller betydande mängder naturskogsstrukturer såsom
luckighet, skiktning samt spridning i ålder och diameter. Skötselområdet
innehåller också betydande mängder nyckelelement såsom gamla, döda och
döende träd samt lågor i olika nedbrytningsstadier. 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. Typiska naturskogsarter
förekommer. Arealen naturskog ska vara 167 hektar.
Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
3.2 Skötselområde 2, våtmarker (165 ha)
Skötselområdet omfattar samtliga våtmarker inom reservatet. Samtliga
myrar verkar vara hydrologiskt ostörda.
Bevarandemål
Skötselområdet ska utvecklas fritt och präglas av naturliga ekologiska och
hydrologiska processer med de strukturer och artsamhällen som hör till
dessa naturtyper. Våtmarkerna ska ha en i huvudsak intakt, naturlig
hydrologi och hydrokemi. Diken som har en påtagligt avvattnande effekt på
områdets naturtyper får ej förekomma inom skötselområdet. De trädbevuxna
våtmarkerna skall hysa träd i olika åldrar och dimensioner och en betydande
andel av dem skall utgöras av stående döda träd. Det ska finnas inslag av
rikkärr med förekomst av typiska arter. Arealen våtmarker ska vara 165
hektar.
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Skötselåtgärder
Inga åtgärder.
3.3 Skötselområde 3, fäbodvall (1,5 ha)
Bortsett från att området röjs från sly med jämna mellanrum är vegetationen
kring fäbodarna ohävdad. Stora delar utgörs av torrängar där igenväxningen
går långsamt. Det är troligt att det i anslutning till fäbodarna kan förekomma
rödlistade betes- och slåttergynnade kärlväxter.
Bevarandemål
Ängsmarkerna omkring fäboden ska hållas öppen för att bibehålla det
kulturhistoriska värdet samt för att gynna eventuella hävdberoende arter.
Arealen torräng ska vara ca 1,5 hektar.
Skötselåtgärder
Röjning ska utföras vid behov för att förhindra igenväxning. Det ska även
vara möjligt att slå ängsmarkerna för att gynna hävdberoende flora.
Skötselavtal kan upprättas med fäbodarnas ägare om så önskas.

4. Mål och åtgärder för friluftslivet
Tillgängligheten till reservatet är god eftersom det angränsar till en
skogsbilväg. En fin gammal stig leder upp till fäboden från skogsbilvägen.
Mål för friluftslivet
Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga
förutsättningar.
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför,
under och efter besök i området, både via en informationsskylt på plats samt
via internet eller andra tekniska lösningar.
Områdets skylt ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva
området. Informationen ska bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås.
Stigen som leder upp till fäbodvallen ska vara framkomlig och vid behov
uppskyltad.
Åtgärder för friluftslivet
En informationsskylt ska sättas upp och underhållas vid reservatsgränsen
där stigen mot fäbodvallen börjar (se bilaga 2). Det ska på skylten finnas en
karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till
reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för
allmänheten.
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Information om Klippfäbodarnas naturreservat på Länsstyrelsens webb och
via andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och
prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet.
Underhåll och eventuell uppskyltning av stig ska utföras vid behov.
Skötselavtal kan upprättas med fäbodarnas ägare om så önskas.

5. Övriga anläggningar
Utöver fäbodarna på Kallkällklippens sydsluttning finns inga kända
anläggningar inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare 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
Gränsmarkering
Montering av informationsskylt
Underhåll och uppskyltning av stig
Röjning/slåtter

Var
Reservatsgränsen
Se bilaga 2
Se bilaga 2
Skötselomr. 3

Prioritet1
1
1
2
2

1

Siffran 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. Uppföljningen ska ske vart tredje år. Brister och fel
ska dokumenteras och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
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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. Även
kostnaderna för åtgärderna ska noteras.
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 anläggningar
3. Artlista

Bilaga 4 till skötselplan för
Klippfäbodarnas naturreservat i
Dorotea kommun.

1(2)

Artlista
Datum

Ärendebeteckning

2016-12-20

511-4071-2016

Naturvårdsarter i Klippfäbodarnas naturreservat
Naturvårdsarter definieras enligt ArtDatabanken som fridlysta arter, nyckelarter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter.
Svampar
Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

1.
2.
3.
4.

Doftskinn
Gammelgransskål
Granticka
Gränsticka

Cystostereum murrayi
Pseudographis pinicola
Phellinus chrysoloma
Phellinus nigrolimitatus

NT
NT
NT
NT

5.

Harticka

Onnia leporina

NT

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kötticka
Lappticka
Ostticka
Rosenticka
Rynkskinn
Stjärntagging
Ullticka

Leptoporus mollis
Amylocystis lapponica
Skeletocutis odora
Fomitopsis rosea
Phlebia centrifuga
Hygrocybe conica
Phellinus ferrogineofuscus

NT
VU
VU
NT
VU
NT
NT

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

Lavar
Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

Bårdlav
Knottrig blåslav
Luddlav
Lunglav
Stuplav

Nephroma parile
Hypogymnia bitteri
Nephroma resupinatum
Lobaria pulmonaria
Nephroma bellum

13.
14.
15.
16.
17.

LC
NT
LC
NT
LC

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

Mossor
Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

Guldspärrmossa
Källmossa

Campylium stellatum
Philonotis fontana

18.
19.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 56

Fax 010-225 41 10

LC
LC

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten
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20.
21.
22.
23.
24.

Myruddmossa
Praktflikmossa
Röd skorpionmossa
Späd skorpionmossa
Trekantig svanmossa

2(2)
Ärendebeteckning

511-4071-2016

LC
LC
LC
LC
LC

Cinclidium stygium
Leiocolea rutheana
Scorpidium revolvens
Scorpidium cossonii
Meesia triquetra

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

Kärlväxter
Hotkategori

Svenskt namn

Latinskt namn

25.
26.
27.
28.
29.

Finnstarr
Fjällskära
Gräsull
Kransrams
Nordisk stormhatt

30.
31.
32.

Snip
Torta
Ängsnycklar

Carex atherodes
Saussurea alpina
Eriophorum latifolium
Polygonatum verticillatum
Aconitum lycoctonum
subsp. septentrionale
Trichophorum alpinum
Lactuca alpina
Dactylorhiza incarnata

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

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

Fåglar

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Svenskt namn

Latinskt namn

Dalripa
Fjällvråk
Lavskrika
Orre
Tjäder
Tretåig hackspett

Lagopus lagopus
Buteo lagopus
Perisoreus infaustus
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Picoides tridactylus

Hotkategori
LC
NT
LC
LC
LC
NT

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

