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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Nalovardo är ett stort väl sammanhållet fjällnära urskog och myrkomplex på en förfjällplatå 
mellan Vindelälven och Laisälven. I inventeringen av fjällnära urskogsartad skog placerades 
Nalovardo i högsta värdeklass. 
Det centralt belägna 1000 ha stora myrkomplexet har ett mycket högt naturvärde med bl.a. en 
sydlig utpostlokal för rostull. Nalovardo är ett riksintresse för rennäringen och naturvården. 
Det är också ett etablerat mål för friluftsliv. 
Det övergripande syftet med reservatet är att Nalovardo skall bevaras utan ytterligare 
påverkan. 
 
Nalovardo ingår sedan år 2002 dessutom i Natura 2000, den Europeiska Unionens nätverk av 
skyddade områden. Områdets kodnummer är SE0810077. Utifrån EU:s art- och 
habitatdirektiv skall vissa naturtyper värnas inom området. De åtgärder som beskrivs i 
skötselplanen omfattar även bevarandet av de naturvärden som finns utpekade för Natura 
2000. Det finns också en av länsstyrelsen särskilt upprättad bevarandeplan för Natura 2000-
området som beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål. 
 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Nalovardo 
Skydd Naturreservat samt Natura 2000  
Kommun Sorsele 
Läge 12 km N Sorsele, kartblad 24 H 6-7,e-f, g-h, 8-

9, c-d, e-f,  naturgeografisk region 33 h, 
koordinat 7288842 -1578713 

Ägarkategori Staten genom Sveaskog 
Fastigheter Abmoberg 3:1 
Totalareal 4900 ha 
Skyddad areal produktiv skog Värde saknas 
Förvaltare Länsstyrelsen  
 
 
Naturtyper enligt Fjällvegetationskartan, Karta, se bilaga 1. 
 
Fjälltallskog   9 ha                
Fjällbarrskog  1132 ha 
Fjällgranskog  1562 ha 
Lövblandad fjällbarrskog  350 ha 
Fjällbjörkskog  604 ha 
Hygge   15 ha 
Fjällblock- och hällmark  1,4 ha 
Fjällhed  45 ha 
Fjälläng  9 ha 
Fjällmyr  1168 ha 
Vatten 53 ha 



 

 
 
 
Anmälda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet2
 
Västlig taiga 1467 ha 
Aapamyrar 980 ha 
Skogbevuxen myr 245 ha 
Rishedar ovanför trädgränsen 1323 ha 
Videbuskmarker ovanför trädgränsen 147 ha 
Rikkärr 20 ha 
Fuktängar med blåtåtel eller starr 5 ha 
Alpina vattendrag med örtrik 
strandvegetation 

5 ha 

Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, 
braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder 

49 ha 

2Rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
 
 
Landskap/läge 
Nalovardo ligger ca 15 kilometer norr om Sorsele. Från byn Laisaheden är avståndet ca 3 
kilometer och därifrån går en väg som leder genom den södra delen av reservatet till 
Nalovardostugan. På andra sidan länsgränsen i Norrbottens län, ligger naturreservatet 
Laisdalens fjällurskog. 
  
Geologi 
Nalovardo är den sydligaste delen av en ostlig förfjällsplatå på vattendelaren mellan 
Vindelälven och Laisälven. Den tillhör dock inte fjällrandens bergarter utan det urberg som 
ligger öster om fjällkedjan. Berggrunden består främst av granit. 
 
Naturmiljö 
Nalovardos förfjällsplatå karakteriseras av centralt belägna myrkomplex med den 1000 ha 
stora Grundträskmyran som tillsammans med andra myrar bildar ett väldefinierat 
våtmarksområde. Här finns en sydlig utpostlokal för rostull. Myrkomplexet omges av 
bergryggar och kullar med ett dominerande höjdläge på ca 550-650 m.ö.h. Lågfjället 
Nalovardo, som är områdets högsta punkt med sina 762 m.ö.h. bildar med sin markerade 
siluett front mot låglandet i öster. 
Skogarna i området är starkt grandominerade med 250-300 åriga glesa och lågvuxna bestånd. 
I de övre delarna kring Grundträskmyran med anslutande höjder är granskogen påfallande 
gles och lågvuxen. Torrträd och lågor förekommer rikligt. Mot de lägre liggande delarna i 
områdets utkanter ökar beståndets slutenhet alltmer samtidigt som granskogen blir 
förhållandevis högvuxen och ståtlig. I områdets utkanter har en viss dimensionsavverkning 
förekommit. Därför ger de övre delarna ett mer opåverkat intryck i jämförelse med liderna i 
områdets ytterkanter. 
 
 
 
 



Kulturhistoria 
Området är viktigt för rennäringen genom att det innehåller hänglavskogar. Det idag 
tydligaste spåren efter samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsbärande träd vilka fällts 
för att göra lavarna åtkomliga för renarna. Totalt sett har dock dessa avverkningar skett i liten, 
för ekosystemets påverkan, ringa omfattning. Renen som växtätare har alltid varit en viktig 
ekologiska faktor för ekosystemet i den fjällnära skogen. 
På Grundträskmyran berättar några lador om att området tidigare nyttjats för myrslåtter. 
Det finns en sparsam till måttlig frekvens stubbar efter dimensionsavverkning i områdets 
utkanter. I dalgången mellan Nuorte Nalo och Nalovardo blädades ett mindre område kring 
1950. I övrigt är skogarna i opåverkat skick. 
 
Friluftsliv 
Reservatet har stor betydelse för rörligt friluftsliv. På Nalovardos sydsluttning finns en 
vintersportanläggning som visserligen undantas från området för naturreservat men som 
bidrar till att öka omfattningen av friluftsliv inom reservatet. Sveaskog Naturupplevelser AB 
använder sjön Bårrejeure som en del i sin verksamhet. Vid sjöns utlopp finns en fiskecamp 
med ett antal stugor. Strax söder om Nalovardos topp ligger en toppstuga med 
parkeringsplatser för ca 600 bilar. Det finns väg genom reservatet upp till toppstugan samt till 
domänverkets stuga vids sjön Bårrejaure. Två vandringsleder leder till sjön Bårrejaure, varav 
den ena från toppstugan på Nalovardo, den andra från dalstugan. Skoterleder finns inom 
området. Naturreservatsskylt finns vid väg 363 samt vid vägskälen upp till toppstugan. 
Informationstavlor finns vid toppstugan, stugorna vid Bårrejaure, vintersportanläggningen, 
samt där vägar och stigar går in i reservatet.    
 
 

 
Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Nalovardo (reservatsgräns = svart linje). 
 
 
 
 
 



 

3. Indelning i skötselområden  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel. För karta, se bilaga 2. 
 
Bevarandemål 
I skötselplanen kommer i framtiden också att preciseras bevarandemål för strukturer och 
funktioner, typiska arter samt arter angivna i EU’s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. I 
nuläget är dessa bevarandemål inte klara på det nationella planet. Syftet är att bevarandemålen 
skall visa vilka variabler man inom inventering och uppföljning av värdena i de skyddade 
områdena avser att mäta.  
 
3.1 Skogar med fri utveckling 
Skogen har under lång tid utvecklats utan inverkan av skogsbränder och har därför karaktär av 
brandrefugie. Om skogsbrand skulle uppstå bör den därför släckas under former som innebär 
minsta möjliga intrång i reservatet. 
 
Bevarandemål 
Nedan preciseras som en minsta nivå bevarandemål för strukturer och funktioner, typiska 
arter samt arter angivna i EU’s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 
 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 
För skogarna: 

• Arealen västlig taiga ska vara 1467 hektar. 
• Volymen död ved ska uppgå till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande och 

döda träd. 
• Arealen ska ha en ostörd hydrologi. Det ska inte finnas diken med avvattnande effekt. 
 

För skogbevuxen myr: 
• Arealen skogsbevuxen myr ska vara 245 hektar. 
• Arealen ska ha en ostörd hydrologi. Det ska inte finnas diken med avvattnande effekt. 
• Det ska finnas minst 15 % död ved per hektar. 
 

Skötselåtgärder 
Inga 
 
3.2 Fjällnaturtyper med fri utveckling 
 
Bevarandemål 

• Arealen rishedar ovanför trädgränsen ska vara 1323 hektar. 
• Andelen bar jord ska inte överstiga 5%. 
 
• Arealen videbuskmarker ovanför trädgränsen ska vara 147 hektar. 
• Täckingsgraden av buskarna ripvide och ullvide ska vara minst 75 %. 
• Andelen bar jord ska inte överstiga 5 %. 
 

Skötselåtgärder 
Inga 
 
 
 



 

3.3 Våtmarker och vattendrag med fri utveckling 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
 
För våtmarkerna: 

• Arealen aapamyrar ska vara 980 hektar. 
• Arealen ska ha en ostörd hydrologi. I objektet ska det inte finnas diken med 

avvattnande effekt. 
 

• Arealen rikkärr ska vara 20 hektar. 
• Krontäckning av träd ska vara högst 5 %. 
• Minst 90 % av arealen ska ha en ostörd hydrologi. I objektet ska det inte finnas diken 

med avvattnande effekt. 
 
För vattendragen: 

• Arealen av de alpina vattendragen med örtrik strandvegetation ska vara 5 hektar.  
• Bottenfauna ska motsvara minst tillståndsklass 2. [Fotnot: Tillståndsklasser enligt 

Naturvårdsverket 1999. Sjöar och vattendrag. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. 
Rapport 4913.] 

• Vattendragssträckorna ska uppfylla minst indikatorvärde 2 enligt System Aqua när det 
gäller vattenståndsvariationer. 

 
• Arealen av Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation 

på exponerade stränder ska vara 59 hektar. 
• pH-värdet får inte vara lägre än 6,2 (Tillståndsklass 3). 
• Siktdjupet ska vara större än 3 meter. 

 
För vattendragen skall förutom bevarandemålen ovan även Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder av kvalitetsfaktorer enligt Vattendirektivet 200/60/EG, bilaga V följas. 
 
Skötselåtgärder 
Inga 
 
 
3.5 Friluftsliv och anläggningar 
Ett övergripande mål är att öka omfattningen av friluftsliv inom reservatet utan att landskapets 
orörda karaktär påverkas. För att detta skall uppnås är informationen till allmänheten viktig. 
Inga nya anläggningar planeras i området. En broschyr med information om reservatet och de 
bestämmelser som gäller skall tas fram.  
 
Mål 

• Informationstavla skall finnas vid vintersportanläggningen, toppstugan, där stigar och 
vägar korsar reservatsgränsen, samt vid stugorna i Bårrenjaure. 

• Naturreservatsskylt skall finnas vid väg 363 samt vid vägskälen upp till toppstugan. 
• En informationsbroschyr för området skall finnas tillgängliga vid skyltställen som 

Vintersportanläggningen och stugorna i Bårrejaure.  
 
 
• Grundläggande information om reservatet skall finnas på länsstyrelsens externa 

hemsida, www.ac.lst.se 
 

http://www.ac.lst.se/


 

 
Skötselåtgärder 
 

• Byta ut skyltarna vid behov. 
• Ta fram en reservatsbroschyr 

 
 
4. Övriga anläggningar 
 
Utanför området på Nalovardos sydsluttning, ligger en vintersportanläggning med 
huvudbyggnad och ett flertal nedfarter. Det finns en väg upp till en toppstuga med 
parkeringsplats för 600 bilar. Några radiomaster finns också på Nalovardos topp, de har 
anslutande grusväg. Vid sjön Bårrejaure finns en fiskecamp som ägs av Sveaskog, det finns 
väg fram till stugorna. Skoter- och vandringslederna i området sköts och underhålls av Sorsele 
kommun. 
 
 
5. Nyttjanderätter 
 
Området är av riksintresse för rennäringen, en flyttled går genom område och det är ett viktigt 
betesområde. Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i 
enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. Sammanställning av åtgärder och kostnader 
 
Skötselåtgärd Var Tidpunkt Prioritet  
Byta ut skyltarna Se bilaga2 Vid behov 1 
Ta fram en broschyr 
för området 

 2009-2012 2 

¹ Siffran anger prioritetsordning i de fall genomförandet av skötselåtgärderna begränsas  
av tillgängliga resurser, 1 är högsta prioritet och 3 är lägsta. 
 
 
8. 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 
åtgärdas.  
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 



 

 
8.1 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. 
 
8.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål kommer att följas upp, med varierande tidsintervall beroende på mål. 
Nationellt fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur håller på att tas fram och 
kommer att ligga som grund för uppföljning av reservatets naturvärden. 
 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
                                                                                          Eva-Britt Olofsson 
 
 
 
Kartbilagor: 
Bilaga 1. Naturtypsindelning 
Bilaga 2. Skötselområden och friluftslivsanläggningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                         Bilaga 1 
Karta över naturtyper i Nalovardo naturreservat och Laisdalens fjällurskog 

 
Bilaga 2. Karta över naturtypsfördelningen enligt Fjällvegetationskartan för Nalovardo 
naturreservat samt Laisdalens fjällurskog i Norrbotten. 
             
 



 
                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                       Bilaga 2 
Karta över skötselområden och friluftslivsanläggningar i Nalovardo naturreservat 

 
Bilaga 1. Karta över skötselområden och friluftslivsanläggningar i Nalovardo naturreservat. 
 
 
 

1. Skog med fri utveckling. 
2. Våtmarker och vattendrag med fri utveckling 
3. Fjällnaturtyper med fri utveckling  
 

 Informationstavlor 
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