
 
 

  
BESLUT 
Datum 
2009-12-14 
 

 
Ärendebeteckning 
511-11911-2009 
Arkivbeteckning 

2402239 

 
 

1(6) 
 
 

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax Giro 
901 86 UMEÅ Storgatan 71 B Växel 090-10 70 00 Centralt  090-10 71 00 Postgiro 3 51 94-0 
E-post  asa.granberg@lansstyrelsen.se  090-10 82 11 Direktfax 090-10 73 41  Bankgiro 5050 - 8720 
 

     Enligt sändlista 

                  
 

Beslut om naturreservat för Lycksamyran i Sorsele 
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.  
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Lycksamyran 
Nummer 2402239 
Reg-DOS id 2020171 
Natura 2000 - 
Kommun Sorsele 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 15 km NNÖ Gunnarn, ekokarta 23h6i, 23h5i-j, 24h4j 

och 24i4a 
Mittkoordinat (RT90 2,5 gon V): 1596823, 7226796 

Naturgeografisk region 32 c, norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter 

Myrskyddsobjekt Lycksamyran, AC8 
Värdetrakt - 
Bränningstrakt - 
Gräns Se beslutskarta 
Markägare Sveaskog 
Fastigheter Delar av Sorseleskogen 1:1 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 2071 ha 
Skyddad areal produktiv skog 427 ha 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med Lycksamyrans naturreservat är framför allt att bevara ett 
sammanhängande stort och naturligt myrekosystem med de värdefulla 
miljöer och strukturer som kännetecknar denna typ av habitat. Syftet är även 
att bevara de höga naturvärden som finns i de större och mindre 
skogsområden som finns insprängda i myrlandskapet. Genom bevarandet 
säkerställs livsmiljöer för de organismer som är beroende av dessa 
ekosystem. Syftet ska uppnås dels genom restaureringsåtgärder så som 
bränning och stängsling och dels genom att området lämnas för fri 
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utveckling så att naturliga processer tillåts fortgå. Stora komplexa myrar 
med naturlig hydrologi och naturskogsstrukturer som skiktning, gamla 
senvuxna och/eller grova träd och död ved ska förekomma i gynnsam 
omfattning. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna 
bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets 
typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, ska reservatet även kunna 
nyttjas för naturstudier, undervisning samt forskning. 
 
 
Motiv för beslutet 
Lycksamyran är ett mycket stort och väl sammanhållet komplex av 
förhållandevis ostörda myrar och skogsklädda holmar. Flertalet av regionens 
myrtyper finns representerade i reservatet och myrarna är ofta 
terrängtäckande med mycket storskaliga strängmönster med stora 
lösbottenflarkar och flarkgölar. Fågellivet på myrarna är mycket rikt. 
Skogarna i reservatet är till största delen grandominerade, mer eller mindre 
sumpiga naturskogar. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom 
området, exempelvis göktyta, rosenfink, svartsnäppa, småspov, smalnäbbad 
simsnäppa, ostticka, taigaskinn, koralltaggsvamp och liten sotlav. 
 
Lycksamyran ingår i Myrskyddsplanen för Sverige som ett av länets mest 
skyddsvärda myrområden. Området har mycket höga naturvärden knutna till 
de representativa, opåverkade och mångformiga kärr- och mossetyperna, 
med förekomster av en rad krävande växt- och djurarter. Områdets 
våtmarksvärden förstärks ytterligare av att största delen av skogarna i 
reservatet utgörs av naturskogar med höga naturvärden. Både områden med 
stora komplexa och naturliga myr-ekosystem och områden med naturskog 
blir allt mer sällsynta i länet och att bevara dessa typer av ekosystem är 
avgörande för att bevara dess ursprungliga flora och fauna i landskapet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att området är prioriterat enligt de nationella och 
regionala strategierna för skydd av våtmarker och av skog. I och med detta 
beslut om naturreservat så skyddas 427 hektar produktiv skogsmark med 
höga naturvärden. Skyddet av detta område har stor betydelse för att 
miljömålen Myllrande våtmarker och Levande skogar ska nås.  
 
Lycksamyran är viktigt för bevarande av den biologiska mångfalden. 
Länsstyrelsen bedömer att olika typer av exploatering av områdets 
våtmarker, skogsbruk och andra arbetsföretag eller anläggningar ej går att 
förena med bevarande av områdets värden, med undantag för i de områden 
som finns specificerade i skötselplanen där skogsbruk är tillåtet (bilaga 3 a-
b). Därför är detta, enligt länsstyrelsens uppfattning, ett område som i 
enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 § bör skyddas i form av naturreservat 
enligt 7 kap 4 §. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för bevarandet av den 
biologiska mångfalden och för allmänheten är stora och överväger de 
negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. 
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Vid avvägning enligt 7 kap 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna 
inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 
 
 
Ärendets beredning 
Lycksamyrans höga naturvärden uppmärksammades först i samband med 
länets våtmarksinventering i vilken myren gavs högsta naturvärdesklass. 
Området har sedan kommit att ingå i den nationella Myrskyddsplanen, ett 
urval av de värdefullaste och mest skyddsvärda myrarna i Sverige. 
 
Lycksamyrans höga skogliga naturvärden uppmärksammades när 
Naturvårdsverket 2002 fick i uppdrag av regeringen att genomföra en 
naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark, det s.k. SNUS-uppdraget. 
Syftet var att värdera den befintliga kunskapen och att bedöma vilka 
områden som behövde ges ett formellt skydd som naturreservat. Ett mycket 
omfattande inventeringsarbete genomfördes av länsstyrelsen i Västerbotten 
under 2003 och 2004. Resultatet redovisades i rapporterna Skyddsvärda 
statliga skogar, med rapportnummer 5343 (2004) och 5474 (2005) utgivna 
av Naturvårdsverket. Eftersom arealen skyddsvärd skog vida översteg det 
regionala miljömålet enades myndigheterna tillsammans med Sveaskog om 
att göra en prioritering av de identifierade områdena. Ett fördjupat samråd 
hölls mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten 
samt Sveaskog. Samrådet kallades ”kategorisering av områden på 
Sveaskogs markinnehav” och innebar att de aktuella områdena fördes till 
olika kategorier; formellt skydd som naturreservat, skyddat av Sveaskog 
eller brukat med olika nivå av naturhänsyn.  
Resultatet av den kategoriseringen redovisades för Västerbottens del i 
rapport 5497 (2005), utgiven av Naturvårdsverket. 
 
Under 2008 träffades en överenskommelse mellan Sveaskog och 
Naturvårdsverket med syfte att ge särskilt värdefulla naturskogsområden ett 
långsiktigt skydd. Syftet var också att bidra till genomförandet av 
miljökvalitetsmålet Levande skogar och att underlätta och rationalisera 
myndigheternas arbete med att ge de utpekade områdena ett långsiktigt 
lagfäst skydd som naturreservat. Överenskommelsen innebär för 
Västerbottens del att de 44 områden som kategoriserats som naturreservat 
och ännu inte förvärvats av Naturvårdsverket, kan inrättas som naturreservat 
utan krav på ekonomisk ersättning från Sveaskogs sida. I normalfallet 
kvarstår Sveaskog som markägare. 
 
Lycksamyran är ett område som klassats som naturreservat i den ovan 
nämnda kategoriseringsrapporten och dessutom omfattas av 
överenskommelsen om långsiktigt skydd av särskilt värdefulla 
naturskogsområden. 
 
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och 
myndigheter. Yttranden har inkommit från Naturvårdsverket, SGU, 
Sveaskog, Skogsstyrelsen och Sorsele kommun. Ingen av dessa hade någon 
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direkt erinran mot beslutet, men flera av remissinstanserna gav värdefulla 
kommentarer om de områden där skogsbruk föreslagits vara tillåtet. Tack 
vare dessa synpunkter har nu utbredningen av området där skogsbruk är 
tillåtet minskats och restaurerande skötselåtgärder ska istället ske på de 
arealer där skogsbruk tidigare föreslagits vara tillåtet. Även andra mindre 
kompletteringar och ändringar har gjorts utifrån remissinstansernas 
synpunkter. Sveaskog kom även med några andra övergripande synpunkter. 
Skälig hänsyn har tagits till remissinstansernas synpunkter i beslutet. 
 
 
Reservatsföreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet enligt B-föreskrifterna och som anges i den till detta 
beslut hörande skötselplanen. Virke och avverkningsrester, som genereras 
vid eventuella skötselåtgärder och som av naturvårdsskäl inte bör lämnas i 
reservatet, får tillvaratas av markägaren. 
 
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
Det är förbjudet att 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, t.ex. vindkraftverk, torn, bro, 

spång, mast, antenn, mark- eller luftledning, 
 
2. anlägga parkeringsplats, väg, led eller stig,  
 
3. 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, med undantag för underhåll av befintliga skogsbilvägar, 

 
4. bortforsla, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller 
skogsvårdsåtgärd, med undantag för i de områden som finns 
specificerade i bilaga 3 a-b i skötselplanen där skogsbruk är tillåtet, 

 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg, 

björn och i förekommande fall kronhjort vid jakt, på befintliga 
skogsbilvägar samt för snöskoter- och skogsmaskinkörning på snötäckt, 
väl tjälad mark,  

 
7. utan länsstyrelsens tillåtelse upplåta mark för orientering eller annan 

idrottstävling, 
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8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel. 
 
B. Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare 
att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)  
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 
1. utmärkning av reservatet, 
 
2. uppsättning av informationstavlor, 
 
3. uppsättning av stängsel, 
 
4. naturvårdsbränning och därmed nödvändiga åtgärder (t.ex. grävning av 

mineraljordssträng, användande av skum, gel eller liknande medel), 
 
5. undersökningar och övervakning av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
C. Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, 
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken) 
Det är förbjudet att 
 
1. framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga 

skogsbilvägar samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,  
 
3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd 

inräknade,  
 
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar 

med undantag för bär och matsvamp,  
 
5. fånga eller insamla insekter och andra djur,  
 
6. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning, 
 
7. elda, med undantag av mindre brasor (max 0,5 m2) med egen medhavd 

ved. 
 

Föreskrifterna under C gäller även fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet när de inte nyttjar sin rätt att bruka fastigheten.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  

Enligt 29 kap 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap 5 och 30 §§ 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. 

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

Efter bildandet av naturreservatet omfattas området inte av bestämmelserna 
i skogsvårdslagen, med undantag för de områden där skogsbruk är tillåtet 
(se bilaga 3a-b) och skogsvårdslagen därför gäller så länge skogsbruk är 
tillåtet. 

Chris Heister 
Åsa Granberg 

Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar



 

Bilaga 1 
till Beslut om Lycksamyrans naturreservat 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
LYCKSAMYRAN I SORSELE KOMMUN 

Foto: Länsstyrelsen

 Länsstyrelsen i Västerbottens län 
 Storgatan 71B 
 901 86 Umeå 
 Växel: 090-10 70 00 
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1. Syftet med säkerställande och skötsel 
Syftet med Lycksamyrans naturreservat är framför allt att bevara ett 
sammanhängande stort och naturligt myrekosystem med de värdefulla miljöer och 
strukturer som kännetecknar denna typ av habitat. Syftet är även att bevara de höga 
naturvärden som finns i de större och mindre skogsområden som finns insprängda i 
myrlandskapet. Genom bevarandet säkerställs livsmiljöer för de organismer som är 
beroende av dessa ekosystem. Syftet ska uppnås dels genom restaureringsåtgärder så 
som bränning och stängsling och dels genom att området lämnas för fri utveckling så 
att naturliga processer tillåts fortgå. Stora komplexa myrar med naturlig hydrologi 
och naturskogsstrukturer som skiktning, gamla senvuxna och/eller grova träd och 
död ved ska förekomma i gynnsam omfattning. Friluftsliv som grundar sig på 
allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se och 
uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, ska reservatet 
även kunna nyttjas för naturstudier, undervisning samt forskning. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Lycksamyran 
Nummer 2402239 
Reg-DOS id 2020171 
Natura 2000 - 
Kommun Sorsele 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 15 km NNÖ Gunnarn, ekokarta 23h6i, 23h5i-j, 24h4j 

och 24i4a 
Mittkoordinat (RT90 2,5 gon V): 1596823, 7226796 

Naturgeografisk region 32 c, norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter 

Myrskyddsobjekt Lycksamyran, AC8 
Värdetrakt - 
Bränningstrakt - 
Gräns Se beslutskarta 
Markägare Sveaskog 
Fastigheter Delar av Sorseleskogen 1:1 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 2071 ha 
Skyddad areal produktiv skog1 427 ha 
1 Baserat på Sveaskogs beståndsregister. I denna siffra ingår ej de arealer där skogsbruk är tillåtet. 
Indelningen i naturtyper (se nedan) är baserat på andra kriterier och överresstämmer därför inte alltid 
med vad som av Sveaskog räknas som produktivt. 
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2.2 Naturtyper inom området   

1Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994 (se bilaga 1). 
2I Fattigkärrvegetation ingår följande myrtyper: Sträng-Flarkkärr, Blandmyr av mosaiktyp, 
Strängblandmyr, Topogent kärr, Mosse av nordlig typ och Bevuxen sjö. Se Katalog över våtmarker, 
(bilaga 1 till Våtmarker i Västerbottens län, meddelande 1:1993, områden: 23H4J01, 23H5I04, 
23H5J01-02, 23I4A01) för mer detaljerad indelning av myrtyper.  
 
Naturtypsindelning3 Areal (ha) 

Skog Västlig taiga (9010) 4,3 
 Västlig taiga, granskog (9011) 391,0 
 Västlig taiga, sumpgranskog (9003) 51,0 
 Västlig taiga, sumpblandskog (9006) 32,2 
 Övrig skogsmark (9900) 133,7 
Våtmark Apamyrar – obestämd undertyp (7319) 1413,7 
 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 

kärr och gungflyn (7140) 
2,8 

Vattendrag Naturliga större vattendrag av fenoskandisk typ (3210) 41,8 
3 Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur, rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 

1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (se bilaga 2). 
 
 
2.3 Beskrivning av reservatet 
Lycksamyran är ett mycket stort och väl sammanhållet komplex av förhållandevis 
ostörda myrar och skogsklädda holmar som ligger i gränstrakterna mellan Sorsele, 
Storuman och Lycksele kommuner. Våtmarksområdet ingår i myrskyddsplan för 
Sverige (objekt nr AC8) och avgränsas i nordväst av Juktåns vattensystem och i 
övriga delar av angränsande fastmarksområden. Myrskyddsplanområdet omfattar 
totalt 7008 ha, varav reservatet täcker 1985 ha av de mellersta delarna. Längs med 
Juktån, i den västra delen av reservatet, finns sju små områden som ägs av en annan 
markägare än Sveaskog och som troligtvis varit viktiga slåttermarker. Dessa delar 
ingår inte i reservatet. Några skogsbilvägar skär reservatet, främst i den nordöstra 
delen. Hela reservatet är mycket flackt och till största delen torvtäckt, tack vare de 
dominerande myrarna. I norra delen av reservatet sticker dock ett flertal mindre 
transversella moränryggar upp genom myrtäcket, och dessa är idag bevuxna med 
skog. Sannolikt finns sådana moränryggar också under våtmarken, som efterhand 
byggts upp ovanpå moränen. Berggrunden består i huvudsak av näringsfattlig röd till 
grå, medel- till grovkornig och porfyrisk, s k Revsundsgranit som är karakteristisk 
för länets inland. Reservatets sydöstra flik berörs även av ett större område av 
mycket näringsrik metagabbro till metadiorit, som ligger som ett över en km stort 
massiv nordväst om sjön Granträsket. 
 

Naturtypsindelning1 Areal (ha)  
Skog Granskog av blåbärsris-typ (2.1.2.1) 506,8 
 Sumpgranskog av ris-typ (2.1.2.3) 51,0 
 Sumpbjörkskog av ris-gräs-typ (2.2.1.6) 54,5 
Våtmark Fattigkärrvegetation (3.2)2 1416,5 
Vattendrag Vegetation i rinnande vatten (6.6) 41,8 
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Flertalet av regionens myrtyper finns representerade i reservatet och myrarna består 
huvudsakligen av strängflarkkärr och topogena mjukmatte- och lösbottenkärr. 
Myrarna är ofta terrängtäckande med mycket storskaliga strängmönster med stora 
lösbottenflarkar och flarkgölar. Fågellivet på myrarna är mycket rikt och växtligheten 
domineras av fattiga och intermediära vegetationstyper, men även mindre arealer 
rikare sumpskogar med bl.a. tågstarr, repestarr och lappranunkel förekommer. Mer 
detaljerade beskrivningar av myrområdena finns i Katalog över våtmarker, bilaga 1 
till Våtmarker i Västerbottens län, meddelande 1:1993. Reservatet berörs av 
områdena 23H4J01, 23H5I04, 23H5J01-02, och 23I4A01. 
 
Skogsmarken inom reservatet består både av utpräglade skog-myr-mosaikområden 
med ett flertal mindre fastmarksholmar på de större myrytorna, och av lite större 
sammanhängande fastmarksområden i anslutning till våtmarkerna. 
 
Reservatet är uppdelat på tre delområden, varav det största innehåller huvuddelen av 
skogen. Detta område har formen av två parallella ”armar” i NV-SÖ-lig riktning som 
är sammanbundna med en brygga i NV. I den sydvästra armens norra del, och även 
över själva ”bryggan” i NV ligger ett mosaikområde av myr och fastmarksholmar 
som präglas av diffusa övergångar mellan våtmark och fastmark. Skogarna på 
holmarna är olikåldrig, grandominerad barrblandskog med måttligt inslag av björk. 
Mestadels är skogen ganska klen och luckig men har vissa naturskogsstrukturer, 
främst genom viss olikåldrighet och relativt väl utvecklad skiktning. Senvuxna 
granar upp till ca 130-140 år förekommer i måttlig frekvens medan lågor 
förekommer mycket sparsamt, men ändå spridda i bestånden. Spridda stubbar efter 
avverkningar finns, men de bedöms vara ca 40-50 år gamla.  
 
I den sydvästra armens södra del ligger några större fastmarksholmar/områden. 
Området är mycket variationsrikt med sumpskogar och småvåtmarker, och breda 
övergångszoner mellan skog och myr. Skogen är grandominerad med inslag av björk 
och tall och i den södra delen finns också ett visst inslag av asp. Bestånden har en 
mycket varierande struktur och slutenhet. Mestadels är skogen starkt olikåldrig, 
tätvuxen och förhållandevis klen men även öppnare och glesare beståndstyper 
förekommer. Många granar är påfallande senvuxna och de äldsta träden är minst 150 
år gamla. Stående död ved förekommer sparsamt och består mest av torrakor av tall 
ute i myrkanterna. Lågor av gran i olika nedbrytningsstadier förekommer sparsamt – 
allmänt. Det finns knappast några sentida huggningsspår i området men äldre stubbar 
som är minst 40-50 år gamla förekommer. I de nordöstra delarna är stubbarna fler 
och något färskare. Inga brandspår finns noterade i området. 
 
I bryggan mellan den nordöstra och den sydvästra ”armen” ligger ett lite större 
fastmarksområde med sumpbarrblandskog. Här finns endast enstaka gamla stubbar 
som vittnar om tidigare skogsbruk och det finns gott om hänglavar och död ved. 
Skogen är mycket lågproduktiv, på gränsen till impediment med endast fåtal grövre 
träd.  
 
Nordöst om det större fastmarksområdet, i norra delen av den nordöstra ”armen”, 
ligger ett myrmosaikområde med ett stort antal mindre myrholmar i ostörda 
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våtmarker. Skogen på dessa holmar är till största delen hårt påverkade av skogsbruk; 
ca 40 årig tallskog eller nyare hyggen/ungskogar. Några få delar av detta område, 
främst i norr, har högre naturvärden och endast lite spår efter tidigare skogsbruk. 
Denna skog har troligtvis kommit upp efter en brand för länge sedan för här finns en 
hel del tallöverståndare, en del sälg och grov asp. Här är skogen skiktad med 
gruppställda träd och måttligt med död ved i form av döda, stående björkar, torrakor 
och rotvältor. 
 
Även i den södra spetsen av den nordöstra ”armen” finns några myrholmar med äldre 
skog med höga naturvärden. På en lite högre åsrygg på en av holmarna finns en fläck 
av talldominerad skog med grova, 200-250 åriga tallar. Runt denna fläck, och på de 
andra holmarna är skogen sumpigare och mer grandominerad. Det förekommer 
sparsamt med lågor och döda träd, men det finns en hel del gamla (140-150 år) 
granar som är rikt draperade av hänglavar. Spår av dimensionsavverkningar finns i 
området.  

 

0 5 10 15 20

Kilometer

 
Översiktskarta Lycksamyrans naturreservat. Röd markering = reservatsgräns 
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Lycksamyrans naturreservat, med sitt stora, väl sammanhållna komplex av 
förhållandevis ostörda myrar och skogsklädda holmar är mycket viktigt för växter 
och djur, framför allt fåglar, som är beroende av denna typ av ekosystem. Följande 
noteringar av ovanliga och intressanta arter har gjorts i området (hotkategori enligt 
rödlistan 2005 anges inom parentes): Svampar: Ostticka (VU), taigaskinn (VU), 
gränsticka (NT), doftskinn (NT), rosenticka (NT), lappticka (NT), rynkskinn (NT), 
stjärntagging (NT), gammelgransskål (NT), violmussling (NT), koralltaggsvamp 
(NT), kötticka, ullticka. Lavar: Liten sotlav (VU), skrovellav (NT), lunglav (NT), 
knottrig blåslav (NT), kortskaftad ärgspik, skinnlav. Kärlväxter: Lappranunkel, 
tågstarr, Fåglar: Göktyta (NT), rosenfink (NT), trana, sångsvan, sädgås, salskrake, 
svartsnäppa, småspov, smalnäbbad simsnäppa, jorduggla och blå kärrhök. 
 
I äldre tider har myrarna i och omkring reservatet varit mycket viktiga för myrslåtter. 
Nybygget Bastuträsket (idag Gunnarn) utsynades 1746 och växte till en rik by, 
mycket tack vare de rika slåttermarkerna på myrarna. På 1820-talet började man 
dämma upp Juktån och leda ut vattnet på myrarna för att öka höproduktionen. 
Dikesgrävningen var ett stort företag och det sista diket slutfördes först på 1920-talet. 
På många ställen, framför allt på myrarna utanför, men även i reservatet syns 
fortfarande idag spår efter denna epok i form av gamla hölador, hässjor och grävda 
kanaler. Även innan folk bosatte sig mer permanent i nybygget Bastuträsk så 
nyttjades området, och flera boplatser och fångstgropsystem har hittats nedströms 
Juktån. Lycksamyran är också känd för att det var här som Carl von Linné under sin 
lapplandsresa 1732, vilsen, hungrig, frusen och sönderbiten av mygg skrev: “Aldrig 
hade prästen så kunnat beskriva helvetet så att inte detta var värre”. Sedan gav han 
upp och vände tillbaka mot kusten… 
 

 
Foto: Länsstyrelsen 
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3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i tre skötselområden med utgångspunkt från de övergripande 
naturtyperna och områdenas historia i området (bilaga 3). För varje skötselområde 
redovisas ett eller flera mätbara bevarandemål. Skötselområdets bevarandetillstånd 
anses gynnsamt när dessa bevarandemål är uppnådda.  
 
3.1 Skötselområde 1. Skog med fri utveckling, areal 483 ha 
Skötselområde 1 består av all skogsmark inom reservatet som hyser höga 
naturvärden plus några små områden med lägre naturvärden. All skog i området är 
grandominerad och där naturvärdena är höga finns tydliga naturskogsstrukturer som 
skiktning, död ved och gamla träd. Skötselområdets skogar ska lämnas för fri 
utveckling, vilket innebär att utvecklingen ska präglas av naturliga processer så som 
trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av 
ved samt nyetablering av träd i skogen. Det innebär även att spontan brand bör 
tillåtas brinna inom reservatet så långt det är möjligt utifrån säkerhetsmässiga 
aspekter. De arealer skog i skötselområdet som ej utgörs av naturskog i dag ska på 
sikt och genom frånvaro av mänskliga ingrepp få utvecklas mot ett naturskogsartat 
tillstånd med samma bevarandemål som omgivande skogar. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen ur- och naturskog uppgår till 483 ha. 
 
Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
 
 
3.2 Skötselområde 2. Skog med initial restaureringsskötsel, lämpligtvis 
bränning, areal 51 ha 
Skötselområde 2 består av flertalet mindre myrholmar och några delar av större 
fastmarksområden. Dessa skogar är alla lika hårt brukade och hyser lika låga 
naturvärden som de i skötselområde 3, men eftersom skogsbruk på dessa holmar 
skulle innebära alltför stora risker för att de värdefulla myrarna i reservatet skadas så 
ska dessa skogar istället restaureras. Lämplig restaureringsåtgärd är bränning. Efter 
tillfredställande restaurering ska området lämnas för fri utveckling.  
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• Restaureringsåtgärder har berört hela skötselområdet 
• Arealen restaurerad naturskog uppgår till 51 ha 

  
Skötselåtgärder 
Restaureringsåtgärder, lämpligtvis bränning, ska utföras i hela området. Exakt 
avgränsning för enskilda naturvårdsbränningar tas fram i samband med den 
detaljplan som görs strax innan bränningen (brandplanen). Ovan beskrivna åtgärder 
kommer att infogas i en övergripande planering för naturvårdsbränning i länets 
samtliga naturreservat. Det innebär att en prioritering kommer att ske inom 
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tillgängliga resurser, där ovan beskrivna skötselåtgärder kommer att vägas mot 
liknande åtgärder i andra naturreservat. Om uppkomsten av lövträdsplantor (främst 
asp, sälg och rönn) blir stor efter branden, men betestrycket bedöms vara så högt att 
dessa plantor kommer ha svårt att bli trädformiga kan mindre delar av brandområdet 
hägnas in för att gynna uppkomsten av trädformiga lövträd. 
 
 
3.3 Skötselområde 3. Skog med skogsbruk tillåtet, areal 78 ha 
Skötselområde 3 består av några större myrholmar och en del av ett större 
fastmarksområde. Skogarna i skötselområdet är alla hårt brukade och hyser mycket 
låga naturvärden. Hela skötselområdet ligger i den norra delen av reservatet (bilaga 
3, a-b). Anledningen till att dessa skogar ingår i reservatet är för att de omges av 
värdefulla och skyddsvärda myrmarker. Inom detta skötselområde får normalt 
skogsbruk bedrivas. Det är dock viktigt att inga större markliga ingrepp sker i detta 
område, då detta i sin tur kan påverka hydrologin i hela reservatet. Dessa delar ska 
därför brukas vintertid på snötäckt, väl tjälad mark och skyddas från större 
markingrepp. Det står markägaren fritt att utnyttja rätten att bedriva skogsbruk i 
området. Vill man utföra annan typ av skötselåtgärd, t.ex. naturvårdsbränning, bör 
länsstyrelsen kontaktas innan. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• inga främmande trädslag förekommer inom skötselområdet  
• området har en ostörd hydrologi  

  
Skötselåtgärder 
Skogsbruksåtgärder som röjning, gallring och avverkning är tillåtet inom 
skötselområdet, men endast på snötäckt, väl tjälad mark. Området ska sedan 
markberedas genom hyggesbränning eller annan metod som ej riskerar att påverka 
hydrologin i de omkringliggande myrmarkerna och får bara planteras med inhemska 
trädslag. Vid avverkning och gallring ska även en väl tilltagen kantzon lämnas till 
myren. 
 
 
3.4 Skötselområde 4. Myrar, våtmarker och vattendrag med fri utveckling, 
areal 1458 ha 
Största delarna av Lycksamyrans naturreservat består av myrar och 
våtmarksområden. Längs reservatets sydvästra gräns löper även Juktån med 
kringliggande raningsmarker. Tillsammans bildar dessa våtmarker, myrar och 
vattendrag skötselområde 4 och ska få utvecklas fritt utifrån naturliga hydrologiska 
processer med de strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till.  
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen våtmarker uppgår till 1458 ha 
• 95 procent av våtmarkerna har en ostörd hydrologi 
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Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. Slåtter för restaurering av tidigare hävdad mark, t.ex. raningar, kan 
tillåtas med för marken skonsamma metoder. 
 
 
4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och 
anläggningar (bilaga 4). Eftersom huvuddelen av reservatet täcks av myrar och 
våtmarker är de flesta delarna svårttillgängliga då marken ej är frusen. Dessutom 
ligger reservatet i en relativt glesbefolkad trakt och idag finns inga tydliga stigar eller 
andra tecken i området som tyder på att det används särskilt flitigt för friluftsliv. 
Besöksfrekvensen till reservatet bedöms därför även i fortsättningen bli liten och en 
eventuell ökning av besök till följd av reservatsbildningen bedöms inte komma att 
äventyra områdets naturvärden. Platsen där Carl von Linné sägs ha vänt på 
Lycksamyran ligger dock strax utanför reservatets södra gräns, men innanför gränsen 
för myrskyddsområdet vilket kan vara värt att uppmärksamma vid en eventuell 
utökning av reservatet. 
 
4.1  Skötselområde för Friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. Även om besöksantalet förväntas bli lågt så är reservatet 
mycket stort. Därför ska åtta informationsskyltar (A3) sättas upp där besökare kan 
förväntas komma in i reservatet (se karta, bilaga 4). Skyltarna ska innehålla 
information om reservatet; en karta, en beskrivning av naturmiljöerna i reservatet 
samt vilka regler och lagar som gäller i reservatet. 
 
Mål 

• Det ska finnas åtta väl underhållna informationsskyltar med beskrivningar av 
naturmiljöer i reservatet, föreskrifter för allmänheten samt en karta. 

 
Skötselåtgärder 

• Montering av informationsskyltar. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Inga övriga anläggningar finns inom reservatet. 
 
 
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. 



Bilaga 2 till ”Beslut om 
naturreservat för Lycksamyran”. SKÖTSELPLAN 

Datum

2009-12-14 

Ärendebeteckning

511-11911-2009
Arkivbeteckning 

2402239 

10(10) 

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd Var 
Montering av informationsskyltar Se bilaga 4 
Restaureringsåtgärder så som 
bränning och stängsling 

Se bilaga 3a 

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 minst vart 
annat 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. 

I de områden skogsbruk är tillåtet och skogsvårdslagen således gäller, utförs 
behövlig tillsyn och uppföljning även av skogsstyrelsen. 

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. Vidare ska även kostnaderna för 
åtgärderna 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 och 
enligt den indelning i naturtyper för basinventering av skyddad natur som presenteras 
på kartan i bilaga 2. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i 
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats. 

Kartbilagor: 
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden
2. Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur (N2000)
3a. Skötselområden för naturvärden
3b. Detaljkarta över områden med skogsbruk tillåtet
4. Anläggningar för friluftsliv



Bilaga 1 
till Skötselplan för Lycksamyrans naturreservat 

 
Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden 
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Karta över naturtyper enligt vegetationstyper i Norden, tillhörande skötselplan för Lycksamyrans 
naturreservat. Dnr 511-11911-2009 
 

1.   Granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1) 
 
2.              Sumpgranskog av ristyp (2.1.2.3) 

 
3.     Sumpbjörkskog av ris-grästyp (2.2.1.6) 

 
4.    Fattigkärrvegetation (3.2) 

 
5.      Vegetation i rinnande vatten (6.6) 

 



Bilaga 2 
till Skötselplan för Lycksamyrans naturreservat 

 
Naturtypsindelning enligt Basinventering av skyddad natur (N2000) 
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Karta över naturtyper enligt basinventeringen av skyddad natur, tillhörande skötselplan för 
Lycksamyrans naturreservat. Dnr 511-11911-2009 
 
 

1.    Västlig taiga (9010) 
 

2.      Västlig taiga – granskog (9011) 
 

3.    Västlig taiga – sumpgranskog (9003) 
 

4.    Västlig taiga – sumpblandskog (9006) 
 

5.    Ickenatura skog (9900) 
 

6.    Apamyrar (7319) 
 

7.    Öppna, svagt välvda mossar, fattiga kärr (7140) 
 

8.    Naturliga större vattendrag av fenoskandisk typ (3210) 



 

 Bilaga 3a 
till Skötselplan för Lycksamyrans naturreservat 

 
Skötselområden för naturvärden 
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Karta över skötselområden för naturvärden, tillhörande skötselplan för Lycksamyrans naturreservat. 
Dnr 511-11911-2009 
 
 

1.    Skog med fri utveckling 
 
2.   Skog med restaureringsåtgärder (Bränning, stängsling)  

   
3.    Skog med skogsbruk tillåtet (se även mer detaljerad karta,    

  bilaga 3b) 
 

4.    Myrar, våtmarker och vattendrag med fri utveckling 
 



Bilaga 3b 
till Skötselplan för Lycksamyrans naturreservat 

Skogar med skogsbruk tillåtet 
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Skogsbruk tillåtet 



Bilaga 4 
till Skötselplan för Lycksamyrans naturreservat 

Anläggningar för friluftsliv 
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Karta över anläggningar, tillhörande skötselplan för Lycksamyrans naturreservat. Dnr 511-11911-
2009 

i      Informationsskylt 


