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Länsstyrelsen 
Västerbottens län 

Naturförvaltning 

BESLUT 

Datum 

1999-11-02 

Beteckning 

231-5723/97

231-5724/97
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231-5726/97

Dorotea kommun, Doroteabygdens Naturskyddsförening, Statens Fastig
hetsverk, Skogsvårdsstyrelsen, Statens Naturvårdsverk, och SSR förVilhel
mina södra sameby har yttrat sig. 

,etta beslut kan överklagas hos miljödepartementet, se bilaga. 

� L___ (je 
Per Erik Persson 

Bilagor 

1-4 Områdesbeskrivning, skötselplan och karta över respektive reservat

6 





 

 

  

 
 

 
                   Bilaga till reservatsbeslut 231-5723 
                      
                     Datum 
                     2006-09-11 
 
                     Bilagor: 1 

 
 
 
Beteckning 
512-13232-2005 
2402142 
 

 

 

 
 
 

 SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LÅJTAVARE  
I DOROTEA KOMMUN 

 
            
 
 
 

 
 
               Fotograf: Andreas Garpebring 
 
 
 
 
 
     Länsstyrelsen i Västerbottens län            
     Storgatan 71B          
     901 86 Umeå     
    Växel: 090-10 70 00 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 

  1. Syfte med säkerställande och skötsel 
  
  2. Beskrivning av reservatet 
  2.1 Administrativa data 
  2.2 Allmän beskrivning av området 
  2.3 Natura 2000 
  
  3. Skötsel av naturvärden 
  3.1 Barrskog 
  3.2 Våtmarker och vatten 
  
  4.  Friluftsliv 
  4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
  
  5. Övriga anläggningar 
  
  6. Nyttjanderätter 
  
  7. Utmärkning av gränser 
  
  8. Sammanställning av åtgärder  
  
  9. Tillsyn och uppföljning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att vårda och bevara områdets 
stora sammanhängande mosaik av urskogsartad granskog och myr.   
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Låjtavare 
Skydd Naturreservat – 2402142 
Kommun Dorotea 
Läge 4 mil NV om Dorotea, kartblad 22G  0–1 a–b, 22F 0–1 i–j, 

naturgeografisk region 33h, koordinat 1499990  7153322 
Ägarkategori Fastighetsverket 
Totalareal 271.1 ha 
Skog 238 ha 
Vatten 1 ha 
Myr 32 ha 
Naturtyper - KNAS  
Granskog 205 ha 
Lövblandad barrskog 13 ha 
Barrblandskog 11 ha 
Tallskog 7 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
 
Låjtavare är beläget ca 4 mil nordväst om Dorotea. Området utgörs av en svag 
sydvästsluttning klädd med skog av gran med visst inslag av björk. Längst i norr förekommer 
mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog av högörttyp. I dessa 
partier är tillgången på lågor mycket god och det förekommer ett flertal hotade 
vedsvampsarter som påvisar skoglig kontinuitet, t ex doftskinn, gränsticka, rosenticka, 
taigaskinn, ullticka och lappticka. Skogen är i övriga delar plockhuggen, men har kvar mycket 
av sin ursprungliga prägel. Området hyser en av de virkesrikaste granurskogarna som är 
skyddade i det fjällnära området, i Västerbottens län. Den övriga, delvis påverkade skogen, 
har mycket goda förutsättningar att inom en inte alltför avlägsen framtid återfå sin 
urskogskaraktär. Den sydvästra delen av området består huvudsakligen av myr samt en del 
gransumpskog.  
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810348), den Europeiska 
Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen och som 
senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden som finns 
utpekade för Natura 2000 

 
 
 



 

 

 
 
        Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet. 
 
 
3. Skötsel av naturvärden 
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. 
 
3.1 Barrskog (9010) 
Innefattar all skog inom reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 238 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30% av den totala 

vedvolymen. 
• För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig 

dimensionsspridning i beståndet, från grova (gamla) träd ner till klena (yngre) träd. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
Skogen i området ska utvecklas fritt. Om skötsel krävs för bevarandet av enskilda, mycket 
utsatta arter, kan åtgärder komma ifråga. 
 
3.2 Våtmarker och vatten (7140, 91D0, 3160) 
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar mindre skogstjärnar, 
gölar, källor, kärr, gungflyn och mossar. 
 
 



 

Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 33 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Skogssjöarna/-tjärnarnas vattenkemi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Främmande arter får ej förekomma. 
• Minst 5 karakteristiska arter för våtmarkerna, respektive vattenmiljöerna, ska kunna 

hittas. 
 
Åtgärder 
Fri utveckling 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet har idag inte något större antal besökare. För de som vill ta sig ut i reservatet 
går det att ta sig ända fram till gränsen via de skogsvägar som finns, dock ej vintertid. Med 
tanke till reservatets karaktär och belägenhet kommer området sannolikt aldrig att få ett högt 
besökstryck. Låjtavare är dock ett stort och fint vildmarksområde och det är därför viktigt att 
området även fortsättningsvis behåller denna karaktär. Anordningar som tillförs reservatet ska 
därför vara enkla (klass 3). 
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Informationsskyltar i A3-format finns uppsatta där vägen möter reservatsgränsen (uppsatta 
2005). 
 
Kvalitetsmål 
 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar. 

• En informationsskylt i minst A3-storlek ska finnas uppsatt på en strategisk plats inom 
reservatet.  

 
Åtgärder 
 

• Skyltarna ska bytas ut vid behov (se bilaga 1). 
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Inom reservatet, efter skogsvägen som går i nord-sydlig riktning finns en gammal kronstuga 
med tillhörande förråd. Denna förvaltas av länsstyrelsen. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt bedrivs inom reservatet enligt gällande jaktlagstiftning och förvaltas av länsstyrelsen. 
Eftersom marken ligger ovan odlingsgränsen så säljs statliga jaktkort för området. Vilhelmina 
södra sameby bedriver renskötsel inom området.   
 
 



 

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. Där gränsen är exponerad mot 
väg, eller t ex där stigar leder in till reservatet, ska gränsmarkeringskäppar (med liten skylt) 
sättas upp som ett komplement till målningen.   
 
 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd -Låjtavare Tidpunkt 
   
Byte av reservatsskylt.  2010-2030 
 
 
9. Tillsyn och uppföljning 
 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla 
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och 
rapporteras.  
 
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.  
 
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 – områden har tagits fram. 
Denna ska användas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
   
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
   Peter Näslund 
 
 
Bilagor:  1. Anläggningar och information för friluftsliv. 
 
 
Sändlista 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Fastighetsverket,  Volgsjövägen 27, 912 32 Vilhelmina  
Dorotea kommun, Miljökontoret, Torget 6, 917 81 Dorotea 
Naturvårdsregistret 
 
 



 

                               BILAGA 1  
 
        
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

 
 
Karta med informationsplatserna utmarkerade. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-5723 
 


