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Beslut
Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken
(SFS 1998:808) att det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska
vara naturreservat.
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet Västermark beslutar
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 §
första stycket förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
Enligt 3 § förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets
långsiktiga vård, 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.
I och med att detta beslut har vunnit laga kraft upphäver Länsstyrelsen med
stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken Länsstyrelsens beslut (dnr 51112915-2004) om naturreservatet Västermark med tillhörande skötselplan.

Administrativa uppgifter
Namn: Västermark
Dossiernummer: 2402159
NVR-id: 2002849
Natura 2000, områdeskod: SE0810388
Kommun: Umeå
Län: Västerbotten
Lägesbeskrivning: 3 km NV Botsmark
Ekokarta: 21K 7c
Mittkoordinat: 7137024, 750862 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region: 30a, Norrlands vågiga bergkullteräng med mellanboreala skogsområden
Gräns: Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Fastighet: Västermark 2:2
Förvaltare: Länsstyrelsen
Totalareal: 304 hektar
Areal skogsmark: 242 hektar
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B
Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10
E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut
2022-05-23

2
Diarienummer
512-517-2022

Produktiv skog: 197 hektar
Areal våtmark: 61 hektar
Areal sjöar och vattendrag: 0,6 hektar

Syftet med naturreservatet
Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara och återställa områdets ursprungliga karaktär som mosaik av naturskogar och våtmarker och de övriga naturmiljöerna sjöar och vattendrag, och genom detta
stärka den biologiska mångfald som är beroende av dessa naturmiljöer. Reservatets variationsrika naturmiljö och vildmarkskaraktär gör det också intressant för rörligt friluftsliv och naturstudier. Nyttjandet av området för friluftslivet bör stimuleras och ske på så sätt att områdets naturvärden långsiktigt bibehålls.
Hur syftet ska uppnås

Syftet ska uppnås dels genom naturvårdsbränning och dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Om en naturvårdsbränning
inte går att genomföra av praktiska skäl kan syftet uppnås genom brandefterliknande åtgärder för att skapa variation. Livsmiljöer i form av dikespåverkade myrar och skogar samt av människan negativt påverkade sjöar och
vattendrag ska kunna återställas. Främmande arter ska kunna tas bort vid behov. Åtgärder kan vidtas för att underlätta och bevara området för allmänhetens friluftsliv.

Skälen för beslutet
Naturreservatet Västermark är ett stort och variationsrikt naturskogsområde
med en myr-skogmosaik som representerar ett av de mycket få kvarvarande
områden av denna typ i länets östligaste del. Västermarks ostörda karaktär
med stort inslag av gamla grova barrträd och död ved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner gör området gynnsamt för en mängd rödlistade och
hotade arter. Många av arterna är beroende av naturskogsmiljöer och har
därför mycket små möjligheter att fortleva i ett brukat skogslandskap. De
prioriterade bevarandevärdena i Västermarks naturreservat består av sammanhängande naturskogartade barr- och blandskogar, opåverkade myrmarker och de arter som är knutna till dessa miljöer. I området finns även dikningspåverkade myrar och sumpskogar vilka har potential att utveckla höga
naturvärden om den naturliga hydrologin återställs. Västermark ingår i EU:s
Natura 2000-nätverk och skyddas enligt Art- och habitatdirektivet. De utpekade naturtyperna som beskrivs i bevarandeplanen utgör också de prioriterade bevarandevärdena.
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för
att bevara den biologiska mångfalden. De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet kräver ett omfattande och långsiktigt skydd. Genom reservatsbeslutet undanröjs hot från exploatering och andra åtgärder
och förutsättningarna för att bevara och utveckla naturreservatets naturmiljöer, med därtill hörande strukturer, processer och arter, förbättras.
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Reservatets varierade naturmiljöer erbjuder även goda förutsättningar för
olika friluftslivsaktiviteter året runt, och genom beslutet bevaras också möjligheten att uppleva ett förhållandevis opåverkat naturlandskap.
Skäl för att upphäva gällande beslut

Idag vet vi att det tar mycket lång tid för dikespåverkade myrar och sumpskogar att läka naturligt. Även vattendrag och sjöar kan vara negativt påverkade av människan till exempel genom att det anlagts vandringshinder. I
bägge fallen kan naturvärdena och arterna stärkas och gynnas genom aktiva
åtgärder, något som inte medges i det gällande reservatsbeslutet för Västermark (2004-12-22). Genom att hänvisa till skötselplanen medger det gällande reservatsbeslutet åtgärder för att genomföra kontrollerade bränningar
och brandefterliknande åtgärder, men endast i vissa delar av reservatet.
Länsstyrelsen ser dock att dessa åtgärder även kan göra naturvårdsnytta i
andra delar av reservatet. För att kunna genomföra denna justering av skötselplanen krävs ett upphävande av det gällande beslutet. Det är även ett faktum att främmande arter kan få en negativ effekt på den naturliga floran och
faunan om de etableras inom ett skyddat område.
Det nya beslutet medger olika biologiska och friluftsinriktade skötselåtgärder, vilket ökar möjligheten att uppnå och tillgodose syftet med reservatet
och bevarandemålen för Natura 2000-området. Det nya beslutet innebär
ingen förändring av avgränsningen av reservatet.

Reservatsföreskrifter
För att uppnå och tillgodose 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. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller
skogsvårdsåtgärd,
2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar mark- och bottentopografi, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, borra,
schakta, dika, dikesrensa, dämma, muddra, utfylla, tippa och dumpa,
3. anlägga väg, mark- eller luftledningar,
4. uppföra byggnad eller annan anläggning, samt bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, funktion eller användningssätt,
5. framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på
befintlig skoterled på snötäckt, väl tjälad mark,
6. sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel på land eller i vatten,
7. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
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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 naturreservatet:
1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer,
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
3. anläggande och underhåll av parkeringsplats, led, spång, bro, rastplats,
övernattningsstuga och sanitära inrättningar,
4. naturvårdsbränning och därtill hörande selektiva huggningar, anläggande av brandgator eller liknande åtgärder,
5. skötselåtgärder för att gynna skyddsvärda arter och naturmiljöer i skog
genom att kapa buskar eller träd, skada träd, tillföra död ved och markstöra,
6. restaureringsåtgärder i hydrologiskt påverkade våtmarker och sumpskogar genom igenläggning av diken och borttagande av träd och buskar,
7. fysisk och hydrologisk återställning i sjöar och vattendrag genom att ta
bort vandringshinder, återföra upprensade block och sten, öppna avstängda sidofåror, etablera lekområden för fisk, återställa igenslammade
bottnar eller tillföra död ved,
8. borttagning av för området främmande arter,
9. undersökning och dokumentation av mark, vatten, vegetation, djurliv
och friluftsliv.
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. framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på
befintlig skoterled 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, torrträd och vindfällen inräknade, med undantag för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar
med undantag för icke fridlysta blommor samt bär och matsvamp,
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5. fånga eller insamla insekter och andra djur,
6. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad
friluftslivsverksamhet.
Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a)

förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken i detta beslut, samt de nödvändiga transporter som krävs
för åtgärderna,

b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra
motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning,
c)

normalt underhåll av befintlig skoterled. Träd som fallit eller hotar att
falla över leden får kapas men ska lämnas i naturreservatet. Anlägga
eller märka ut ny led, ny eller utökad siktröjning, förändrat läge samt
nya anläggningar, till exempel broar, omfattas inte av undantag från
reservatets föreskrifter,

d) jakträttsinnehavare att uppföra jakttorn under förutsättning att jakttornet
underhålls,
e)

att kvista träd och att röja buskar och sly för befintliga och nya sikt- eller skjutgator vid jaktpass. Stående och liggande döda träd, exempelvis
torrakor, får inte upparbetas,

f)

uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin med stöd av 1 § terrängkörningsförordningen. Fordon och färdväg ska väljas med omsorg
för att minimera mark- och vegetationsskador,

g) insamling av enstaka exemplar av arter för artbestämning och dokumentation. För den som har Länsstyrelsens tillstånd är det tillåtet att genomföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning
som innebär någon form av markering, fällfångst eller andra åtgärder
som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Ärendets beredning
Områdets naturvärden uppmärksammades 1988 i samband med länets våtmarksinventering samt 1991 i den översiktliga naturinventering som utfördes av Umeå kommun. Ärendet om ett eventuellt skydd för området initierades i oktober 1995 samtidigt som Länsstyrelsen genomförde, med anledning
av arbetet med Natura 2000, en sammanställning av skyddsvärda naturskogsobjekt i länets östra delar. I det förslag på områden som Länsstyrelsen
senare under hösten 1995 lämnade till Naturvårdsverket gavs skog-myrmosaiken vid Västermark hög prioritet. År 1996 fattar Länsstyrelsen beslut om
interimistiskt naturreservat enligt 11§ naturvårdslagen. Efter värdering av
marken och ersättningsförhandlingar med markägaren avslutades
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förhandlingarna i december 1999 med att avtal mellan parterna upprättades
där staten köpte marken. Beslut om bildande av naturreservatet togs i december 2004 då gällande beslut och skötselplan fastställdes. Hela Västermark naturreservat ingår även sedan 2016 i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Under de senaste åren har kunskapen om, erfarenheterna av och de praktiska
möjligheterna till hydrologiska återställningar, kontrollerad bränning och
brandefterliknande åtgärder inom skyddade områden ökat. Även behoven
och erfarenheterna av hantering av främmande arter har ökat. Eftersom
Länsstyrelsen kan se att dessa typer av åtgärder skulle kunna bidra till att
syfte och bevarandevärdena inom Västermarks naturreservat uppnås påbörjades 2022 en process för att revidera det gamla beslutet och skötselplanen.
Yttranden från remissinstanser

I samband med utarbetandet av gällande beslut 2004 sändes reservatsförslaget på remiss till berörda sakägare och myndigheter. Samtliga instanser tillstyrkte då förslaget utan erinringar, med undantag av SGU. De framförde i
sitt yttrande att man generellt är negativ till att fler naturreservat bildas i länet då man menade att detta leder till en sämre potential för gruvnäringen.
Grans sameby framförde att man önskar att skoterkörning för rennäringens
vardagliga skötsel undantas från förbudet att framföra motordrivet fordon
inom reservatet. Remissinstansernas synpunkter beaktades i skälig utsträckning i det gällande beslutet, där det lades till ett undantag för snöskoterkörning för rennäringens vardagliga skötsel.
Nytt beslutsförslag har 2022 sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter för yttrande och samråd. Följande remissinstanser har yttrat sig:
•

Umeå kommun anser att lättnaden i förbudet mot att medföra okopplad hund och andra husdjur som mindre lämplig. Kommunen saknar
även en bedömning av ekosystemtjänster i det nya beslutet, och påpekar att förtydligandet i C föreskriften om skoterkörning på väl tjälad mark bör föras in som en ändring i beslutet under kapitlet om
”Ändringar från gällande beslut”.
Länsstyrelsen bedömer att ordningsföreskriften i det gällande beslutet för Västermarks naturreservat (2004-12-22) ”medföra okopplad
hund eller annat husdjur, undantag medges för hund som används
för den jakt som får bedrivas i reservatet” är tillräckligt reglerad för
Västermarks naturreservat genom 16 § första stycket lagen
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och att ytterligare reglering av hundar inte behövs för att uppnå syftet med reservatet.
Antalet besökare i Västermark är betydligt färre jämfört med tätortsnära naturreservat kring Umeå. Föreskrifterna kan inte gå längre
än vad som krävs för att syftet med skyddet ska kunna tillgodoses.
Gällande bedömningen av ekosystemtjänster finns det i revideringen
av det nya beslutet för naturreservatet inte anledning att göra en analys av hur ekossystemtjänsterna påverkade reservatsbildningen i
2004 eftersom beslutet gäller ett redan befintligt naturreservat.
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Länsstyrelsen har infört ett förtydligande om att det gjorts ändringar
i C-föreskriften om skoterkörning.
•

Naturvårdsverket tillstryker beslutsförslaget, med en del synpunkter
på enskilda skrivningar gällande några av föreskrifternas utformning
och tydlighet. Naturvårdsverket påpekar även att det saknas stöd i
syftet gällande åtgärder i vattendrag. Vidare påpekar Naturvårdsverket att föreskrifterna gällande förbud mot motorfärdsel överlappar i
A-föreskrifterna och C-föreskrifterna och att det i A-föreskrifterna
därför kan övervägas att utgå, med tanke på att såväl jakträtten som
renskötselrätten är undantagna från förbudet.
Länsstyrelsen har preciserat föreskrifterna B3, B5, B6 och B7 och
tagit bort en föreskrift gällande åtgärder för att förebygga negativa
effekter av friluftslivet på fågel- och djurlivet samt mark eftersom åtgärden täcks in av föreskrift B3 gällande anläggande och underhåll
av friluftslivsanordningar. Syftet har preciserats med att säkerställande och skötsel av reservatet även gäller naturmiljöerna sjöar och
vattendrag. Gällande förbudet mot att framföra motordrivet fordon i
A-föreskrifterna behålls denna för att även verksamheter utöver uttransport av björn, älg, hjort eller vildsvin samt renskötseln ska omfattas av förbudet.

SGU och Försvarsmakten har avstått från att yttra sig angående förslaget till
nytt beslut.

Beskrivning av reservatet
Västermark ligger i norra delen av Umeå kommun, strax intill Sävarån och 3
km nordväst om Botsmark. Området är beläget i en flack sänka, 200 till 250
meter över havet, omgiven av högre terräng. Reservatets karaktär präglas av
mosaiken av naturskogsartade barr- och blandskogar och relativt opåverkade
myrmarker, genom vilken Kvarnbäcken meandrar och avvattnar området till
Sävarån. Terrängen är småkuperad och fastmarken, med bitvis ytblockiga
moränkullar, avgränsas naturligt av omgivande myrar. Skogens struktur är
till stor del formad av äldre tiders bränder kombinerat med äldre tiders
skogsbruk. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade tall- och brandarter. Vedskivlav, kolflarnlav, skrovlig taggsvamp, kortskaftad ärgspik och
vaddporing är exempel på arter som hittas i reservatet.
Från flottningsepoken har mindre justeringar av Kvarnbäckens djup och
flöde förekommit. I senare tid (1962) har ett par mindre dikesingrepp med
lokal påverkan genomförts i myrar och sumpskogar väst och nordöst i reservatet. Sedan Västermarks naturreservat bildades i 2004 har kontrollerade naturvårdsbränningar genomförts i reservatet.
Tillgängligheten till naturreservatet är relativt god tack vare att det ligger i
anslutning till landsvägen mellan Botsmark och Vindeln, och det finns iordningsställt en parkeringsplats i anslutning till vägen. I reservatet finns vandringsled och den öppna Kvarnbäckskojan som kan nyttjas för pauser eller
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övernattning. Naturreservatet kan besökas året runt för vandring, fågelskådning, svamp- och bärplockning eller skidturer.

Länsstyrelsens motivering och bedömning
Större områden med naturskog blir allt sällsyntare i Västerbottens län och
speciellt gäller det områden med en blandning av ostörda och fungerande
myr- och skogsmiljöer. Värdet av dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga boreala skogslandskapet ökar i takt med deras snabba försvinnande. Inom den naturgeografiska region (30 a) där Västermark är beläget
utgör arealen skyddad naturskog endast en mycket liten del av den totala
skogsmarksarealen. Här är opåverkade myrar som i sin helhet omges av
äldre skog sällsynta. Skog-myrmosaiken vid Västermark är ett av de mycket
få kvarvarande områden av denna typ i länets östligaste del.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, dikning eller annan exploatering inte
går att förena med ett bevarande av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer också att andra arbetsföretag, verksamheter och anläggningar
som påverkar områdets natur- och friluftsvärden 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 och där det krävs starka restriktioner under lång tid för att värdena ska kunna bibehållas och utvecklas. Länsstyrelsen bedömer att Västermark därför, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla naturoch kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), ska skyddas som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning

Bevarandet av området bidrar till ökad biologisk mångfald på landskapsnivå. Reservatet ligger i en värdetrakt för skog1. Tack vare placeringen i en
skoglig värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön infrastruktur och ökad
biologisk mångfald på landskapsnivå.
Inom naturreservatet förekommer naturliga successioner efter brand och reservatet ligger centralt i en trakt särskilt prioriterad för naturvårdsbränning2. Reservatet ligger även i en trakt särskilt prioriterad för lövnaturvärden3. Skyddet möjliggör en sådan förvaltning.

1

Länsstyrelsen Västerbotten. 2020. Grön infrastruktur i Västerbottens län - regional handlingsplan.
2
Länsstyrelsen Västerbotten. 2012. Strategi för skötsel av brandpräglad skog i skyddade
områden i Västerbottens län. Meddelande 16:2012.
3
Länsstyrelsen Västerbotten. 2014. Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden i skyddade områden, Västerbottens län. Meddelande 6:2014.
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Västermark berörs även av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Följande ÅGP-arter har registrerats i reservatet: rökdansfluga4, slät tallkapuschongbagge1, stubbfuktbagge5, skrovlig taggsvamp6, utter7 och kungsörn8.
Riksintressen (3 och 4 kap. miljöbalken)

Västermarks naturreservat är en del av Sävaråns vattensystem vilket är
skyddat mot vattenkraftutbyggnad enligt 4 kap. 6 § miljöbalken.
Enligt miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med
mark- och vattenområden ska riksintresset så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dess värden eller möjligheterna att använda
det för avsett ändamål. Skyddet bidrar till att bibehålla områdets helhetsvärden. Naturreservatet berör inga andra riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Vid en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ska företräde ges
åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning. Länsstyrelsen bedömer att ovan nämnda riksintresse är förenligt med
skyddet av området.
Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § 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 § miljöbalken 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 (SFS 2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivning.
Motivering och bedömning för att upphäva gällande beslut

Motiv för att upphäva reservatsbeslutet från 2004 och istället ersätta det med
föreliggande beslut är att det i Västermarks naturreservat finns diken som
påverkar en del av områdets myrar och sumpskogar på ett negativt sätt. För
att uppnå gynnsam bevarandestatus för dessa naturtyper behöver dikena läggas igen, något som det gällande beslutet från 2004 inte medger.

4

Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog.
Rapport 5610.
5
Naturvårdsverket 2014. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved, 2014–2018.
Rapport 6629.
6
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar
(Sárcodon). Rapport 5609.
7
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra). Rapport
5614.
8
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för kungsörn 2011–2015 (Aquila chrysaetos).
Rapport 6430.
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Ytterligare motiv för att ersätta det gällande beslutet med föreliggande beslut är att delar av naturreservatet var lämnade till fri utveckling i det gällande beslutet. Gamla brandpräglade skogar blir alltmer sällsynta i landskapet, en följd av storskaligt skogsbruk och en effektiv brandbekämpning.
För att kunna bibehålla och öka dessa värden har Länsstyrelsen i och med
föreliggande beslut även utökat möjligheterna till naturvårdsbränning och
brandefterliknande åtgärder till fler delar av reservatet. Detta bidrar till att
långsiktigt bevara och utveckla naturreservatets förutsättningar för arter
knutna till gamla brandpåverkade naturskogar, och skapa goda förutsättningar att upprätthålla ett brandpåverkat ekosystem med därtill hörande successioner.
Likaså medger detta nya beslut bekämpande av för området främmande arter, vilket är något som kan förväntas öka i takt med klimatförändringarna
men som inte medges inom ramen för reservatsbeslutet från 2004.
I det gällande beslutet beskrivs inte de tillåtna naturvårds- och friluftslivsåtgärderna i själva föreskrifterna. Istället hänvisar B-föreskrifterna, som reglerar vad fastighetsägare och/eller annan sakägare förpliktigas att tåla (7 kap 6
§ miljöbalken), endast till vad som preciseras i skötselplanen. Detta innebär
att skötselplanen kan sägas innehålla inskränkningar i grundläggande rättigheter för markägare och rättighetsinnehavare, vilket gör att det krävs synnerliga (mycket starka) skäl för att ändra i skötselplanen. Eftersom klimatet och
andra förhållanden är i förändring, och kunskapen om förvaltning av naturvärden ökar, är det önskvärt att relativt lätt kunna anpassa den planerade
skötseln av reservatet. I och med detta nya beslut beskrivs och regleras alla
de åtgärder som bedöms behövas för att tillgodose syftet med reservatet i
själva beslutsdokumentet, medan skötselplanen endast preciserar mer i detalj hur och var åtgärderna ska genomföras. Detta gör att det i framtiden blir
lättare att revidera skötselplanen utan att behöva ta ett nytt beslut, så länge
den planerade skötseln ryms inom vad som är tillåtet enligt föreskrifterna i
beslutet.
Länsstyrelsen bedömer att kravet på synnerliga skäl för upphävande av gällande beslut och skötselplan är uppfyllt eftersom det gällande beslutet ersätts av ett nytt beslut som innebär ett likvärdigt och i vissa avseenden ett
starkare områdesskydd, samtidigt som det nya beslutet medger åtgärder som
ökar möjligheten att uppnå syftet med reservatet.
Enligt 7 kap. 7§ fjärde stycket miljöbalken får beslut om upphävande av gällande beslut meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område. Länsstyrelsen gör bedömningen att beslutet inte innebär något väsentligt intrång i områdets naturvärden och finner därför att det inte finns skäl att ställa krav på
kompensation.
Ändringar från gällande beslut

Nedanför listas en sammanfattning över de ändringar av reservatsföreskrifterna som gjorts i föreliggande beslut, jämfört med gällande beslut från
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2004. Ändringarna syftar till att bättre bevara naturreservatets naturvärden
samt för att öka dess värden för friluftslivet.
När det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområden (A-föreskrifter) har följande
ändringar gjorts:
•

Förbudet mot att uppföra byggnad eller annan anläggning har utökats med förbud mot att bygga om eller ändra befintlig byggnad eller
anläggnings konstruktion, funktion eller användningssätt.

•

Preciseringar har gjorts om vad som gäller för nyttjande av motordrivet fordon, där undantag för snöskoter vintertid på befintlig skoterled har preciserats med snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad
mark på befintlig skoterled. Undantagen för transport i förbindelse
med uttransport av fällt högvilt och renskötseln har flyttats till de generella undantagen från föreskrifterna, och verksamheterna undantas
därmed från alla föreskrifter.

När det gäller föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång (B-föreskrifter) har flera
punkter lagts till:
•

Skötselåtgärder som i gällande beslut med skötselplan endast finns
beskrivna i skötselplanen, så som naturvårdsbränning samt brandefterliknande åtgärder liksom anläggande och underhåll av friluftsanordningar, har reglerats som föreskrifter i beslutet.

•

Nya föreskrifter har lagts till för att möjliggöra hydrologisk återställning av våtmarker, sjöar, vattendrag och sumpskogar, hanterande av
negativa effekter av ökat besökstryck och borttagande av främmande
arter.

•

Möjligheten till undersökningar i reservatet har utökats till att även
gälla vattenförhållanden och friluftsliv.

När det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet (C-föreskrifter)
har följande ändringar gjorts:
•

Preciseringar har gjorts om vad som gäller för nyttjande av motordrivet fordon, där undantag för snöskoter vintertid på befintlig skoterled har preciserats med snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad
mark på befintlig skoterled.

•

Allmänhetens friluftsliv och organiserad friluftslivsverksamhet har
underlättats genom att tillåta att göra upp eld även utanför iordningsställda eldstäder och samtidigt undanta torra, döda kvistar som används för lägereldar från förbudet att göra åverkan på växtlighet.

•

Förbudet mot att medföra okopplad hund har tagits bort eftersom
detta regleras enlig 16 § i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter.
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•

Förbudet mot uppsättande av enklare skyltar tillåts nu tillfälligt i en
vecka i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

•

Undantaget att plocka bär och matsvamp från förbudet mot att
plocka eller insamla växter har utökats med undantag även för icke
fridlysta blommor.

För att förtydliga och underlätta vid till exempel dispensprövningar har även
flera undantag från föreskrifterna beskrivits och preciserats gällande utövandet av renskötsel, underhåll av skoterled, jaktpass och uttransport av fällt
högvilt samt insamlandet av enstaka artexemplar för artbestämning. Ett undantag från föreskrifterna för att förvaltaren ska få vidta de åtgärder som
anges i B-föreskrifterna har även lagts till. Utöver detta har syftet ändrats
från att specificera att ”vandring och skidfärder” bör stimuleras, till att ”friluftslivet” bör stimuleras. Syftet har även kompletterats med en beskrivning
av hur syftet ska uppnås, och skäl för beslutet har lagts till. De beskrivande
och motiverande texterna i beslutet har justerats och preciserats, dock utan
att väsentligt ändra innebörden i dessa.

Upplysningar
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 vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.
Av särskild betydelse är att området är utpekat som ett Natura 2000-område
enligt EUs Art- och habitatdirektiv (92/43/EEC). Beträffande Natura 2000området gäller tillståndsplikt enligt 7 kap. 28a - 29b §§ miljöbalken för åtgärder och verksamheter som direkt eller indirekt kan komma att påverka
utpekade naturtyper eller på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön och
arter i övrigt. Det gäller även åtgärder som vidtas utanför Natura 2000-området.
Av 16 § i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår
att hundar under tiden 1 mars - 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att
de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga
tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
För anordnande av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12. kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c § förordningen (SFS 1998:904) om anmälan om samråd.
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt
med förbudet/föreskriftens syfte.
Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar.
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Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.
Enligt 4 § skogsvårdslagen (SFS 1979:429) ska lagens bestämmelser eller
föreskrifter inte tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helene Hellmark Knutsson med Maja
Sjöskog Kvalvik, naturvårdshandläggare, som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Helene Hellmark Knutsson
Landshövding

Maja Sjöskog Kvalvik
Naturvårdshandläggare
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara och återställa områdets ursprungliga karaktär som mosaik av naturskogar och våtmarker och genom detta stärka den biologiska mångfald som är beroende av
dessa naturmiljöer. Reservatets variationsrika naturmiljö och vildmarkskaraktär gör det också intressant för rörligt friluftsliv och naturstudier. Nyttjandet av området för friluftslivet bör stimuleras och ske på så sätt att områdets naturvärden långsiktigt bibehålls.
Hur syftet ska uppnås

Syftet ska uppnås dels genom naturvårdsbränning och dels genom att naturmiljöerna utvecklas fritt genom intern dynamik. Om en naturvårdsbränning
inte går att genomföra av praktiska skäl kan syftet uppnås genom brandefterliknande åtgärder för att skapa variation. Livsmiljöer i form av dikespåverkade myrar och skogar samt av människan negativt påverkade sjöar och
vattendrag ska kunna återställas. Främmande arter ska kunna tas bort vid behov. Åtgärder kan vidtas för att underlätta och bevara området för allmänhetens friluftsliv.

2. Prioriterade bevarandevärden
Prioriterade bevarandevärden är
• Sammanhängande naturskogsartade barr- och blandskogar
• Opåverkade myrmarker
• Arter knutna till dessa naturmiljöer
Natura 2000

Naturreservatet Västermark ingår i nätverket Natura 2000 (SE0810388), den
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden och har skyddsstatusen
Särskilt bevarandevärde (SAC). De åtgärder som beskrivs i skötselplanen
och som senare kommer att genomföras följer bevarandet av de naturvärden
som finns utpekade för Natura 2000. Det finns en särskilt upprättad bevarandeplan för reservatet som mer utförligt beskriver utpekade naturtyper,
hotbild, arter och föreslagna bevarande- och skyddsåtgärder. Bevarandeplanen fastställdes 2016-12-12.
Följande naturtyper, enligt Art- och habitatdirektivet, finns i reservatet och
är en del av det som utgjort grund för utpekandet av Västermark som Natura
2000-område och är de prioriterade bevarandevärden som ska bevaras inom
Natura 2000-området: Myrsjöar, Mindre vattendrag, Öppna mossar och
kärr, Källor och källkärr, Taiga, Näringsrik granskog och Skogsbevuxen
myr.

3. Uppgifter om naturreservatet
3.1. Administrativa uppgifter
Namn: Västermark
Dossiernummer: 2402159
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NVR-id: 2002849
Natura 2000, områdeskod: SE0810388
Kommun: Umeå
Län: Västerbotten
Lägesbeskrivning: 3 km NV Botsmark
Ekokarta: 21K 7c
Mittkoordinat: 7137024, 750862 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region: 30a, Norrlands vågiga bergkullteräng med mellanboreala skogsområden
Gräns: Se beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Fastighet: Västermark 2:2
Förvaltare: Länsstyrelsen
Totalareal: 304 hektar
Areal skogsmark: 242 hektar
Produktiv skog: 197 hektar
Areal våtmark: 61 hektar
Areal sjöar och vattendrag: 0,6 hektar

3.2. Naturtyper enligt Natura 2000
Naturreservatets naturtyper anges i tabellen nedanför. Tidigare angiven kartering enligt Vegetationstyper i Norden har här ersatts av motsvarande kartering enligt Natura naturtypskartan (NNK), Naturvårdsverket.
Naturtyper
Myrsjöar
Mindre vattendrag
Öppna mossar och kärr
Taiga
Näringsrik granskog
Skogbevuxen myr
Obestämd skogsbevuxen
myr/västlig taiga
Icke naturaskog

Naturtypskod
Areal
3160
3260
7140
9010
9050
9740
9843
9900

0,1 ha
0,6 ha
53 ha
185 ha
7 ha
42 ha
0,4 ha
4 ha

Arterna rökdansfluga1, slät tallkapuschongbagge1, stubbfuktbagge2, skrovlig
taggsvamp3, utter4 samt kungsörn5 har registrerats i reservatet och omfattas
av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
1

Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog.
Rapport 5610.
2
Naturvårdsverket 2014. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved, 2014–2018.
Rapport 6629.
3
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar
(Sárcodon). Rapport 5609.
4
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra). Rapport
5614.
5
Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för kungsörn 2011–2015 (Aquila chrysaetos).
Rapport 6430.
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3.3. Beskrivning av naturreservatet
Västermark ligger i norra delen av Umeå kommun, strax intill Sävarån och 3
km nordväst om Botsmark. Området är beläget i en flack sänka, 200 till 250
meter över havet, omgiven av högre terräng. Högsta kustlinjen skär i nordsydlig riktning genom områdets östra del. Terrängen är småkuperad och
fastmarken, med bitvis ytblockiga moränkullar, avgränsas naturligt av omgivande myrar. Reservatets karaktär präglas av mosaiken av skog och myr genom vilken Kvarnbäcken meandrar och avvattnar området till Sävarån.

Naturreservatet Västermark (rödmarkerat)ligger cirka 3 km NV om Botsmark. På kartan
syns också några närliggande naturreservat (grön markering).

Geologi

Berggrunden domineras av gråvacka som omvandlats till sedimentådergnejs. Morän och torv utgör de dominerande jordarterna. I de södra delarna
finns inslag av berg i dagen och i öster mindre partier med mo-mjäla.
Skog

Skogarna i reservatet utgör en blandning av tall-, gran- och gransumpskog,
och utgör ett rätt typiskt utsnitt av taigan i Västerbottens östra inland. Merparten av skogen växer på skarpt avsatta åsar och kullar med blockfattig morän i ett flikigt och mångformigt myrlandskap. I myrkanter och längs med
Kvarnbäcken finns betydande arealer med sumpskog. Sumpskogen har trots
tidigare huggningar en stor andel gamla grovbarkiga träd med anmärkningsvärt rik förekomst av knappnålslavar. Kring toppartierna på vissa kullar och
åskrön förekommer mindre hällmarkspartier. Tallen dominerar stort den
torrare marken uppe på moränryggarna. I väst och sydlägen samt på åskrön
och kullar med hällmarker är den helt beståndsbildande, medan graninslaget
ökar i öst och nordlägen samt i flackare övergångszoner mot myrar och
sumpmarker. Helt grandominerade skogar återfinns i vissa nordsluttningar, i
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näringsrika utströmningsområden samt i stora delar av sumpskogsplatån
kring Kvarnbäcken. Inslaget av lövträd är överlag måttligt och utgörs huvudsakligen av ett påtagligt inslag av glasbjörk i de fuktigare granskogsbestånden samt spridda vårtbjörkar i de torrare skogarna. Asp, sälg, rönn och
gråal förekommer spritt som enstaka träd eller i mindre grupper.
Fältskiktet domineras av blåbärsris men i några öst och nordsluttningar återfinns utströmningsområden med mer produktiv granskog med låg- och
högörter i fältskiktet. Här växer bland annat tolta, vispstarr och kärrfibbla. I
reservatets högre och västvända delar dominerar tallskog med lingonris i
fältskiktet.
Den absoluta merparten av skogen i Västermark utgörs av så kallad kontinuitetsskog, skog som aldrig kalavverkats. Skogens struktur är till stor del formad av äldre tiders bränder kombinerat med äldre tiders skogsbruk. Den
senaste naturliga branden, som torde ha berört merparten av reservatets skogar, inträffade troligen någon gång under 1800-talets första hälft. Därefter
har skogarna dimensionsavverkats och plockhuggits i omgångar. På grund
av skogens närhet till Botsmarks by har skattningen av husbehovsvirke och
brännved troligen varit omfattande. Trädklädda våtmarker och myrkanter
med tall har historisks skattats mycket hårt på både torrträd och grövre tallar, varför dessa i dagsläget hyser ett trivialt och relativt ungt trädskikt med i
huvudsak 120 till 150 åriga tallar. Under senare hälften av 1900-talet har ett
par mindre delar av reservatets skogar kalavverkats, ytterligare ett par delar
har gallrats maskinellt och på ett par platser det grävts markavvattnande diken i sumpskogen. Inga ingrepp har dock skett de senaste 50 åren och inom
större delen av området finns en kontinuitet i form av gamla träd. Denna
kontinuitet styrks av förekomsten av rödlistade lavar och vedsvampar. Flertalet bestånd är mycket hänglavsrika och garnlav, talltagel och violettgrå tagellav förekommer bitvis mycket rikligt.
Skogarna i Västermark har överlag en luckig och gruppställd struktur med
god diameterspridning på träden och ofta även en viss åldersskiktning. De
flesta skogsbestånd har en ålder på mellan 120 till 150 år, men med inslag
äldre träd. Både granar och tallar på dryga 200 år förekommer spritt i de
flesta bestånd, medan äldre träd på 250 – 280 år förekommer sparsamt och
enstaka i vissa bestånd.
Många av Västermarks skogar hyser idag ett betydande inslag av död ved. I
de talldominerade skogarna finns spridda gamla brandstubbar, enstaka grova
gamla mossbelupna lågor och lumpade avverkningsrester samt någon spridd
gammal skorstensstubbe. Färskare död ved i form av nydöda törskatetallar
förekommer spritt och relativt allmänt. I de fuktigare skogsmiljöerna finns
dels enstaka grova gamla lågor, men även relativt allmänt med färska lågor
och torrträd av både gran och björk. I de täta grandominerade sumpskogspartierna pågår en omfattande självgallring av klen senvuxen undertryckt
gran och avdöende gammal björk.
Sedan Västermarks naturreservat bildades har tre naturvårdsbränningar om
sammanlagt 59 ha genomförts, 2009, 2017 och 2019. De brända områdena
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är idag betydligt luckigare och öppnare än innan brand. En stor del av de
granar som växte i områdena innan har antingen dött vid bränningstillfället,
eller under åren efter bränderna. Fläckvis har det även dött en del tall och
skapats en del bränd död ved. Många träd i brandområdena har fått skador
och är i färd med att bilda brandljud. Här och var har även föryngring av
lövträd och tall ägt rum, även om merparten av lövföryngringen är hårt tuktad av betande älg.
Våtmarker

Myrarna inom området präglas av näringsfattiga vegetationstyper. Stora delar är bevuxna med tall och utgör övergångsformer mellan mossar och fattiga kärr där fältskiktet domineras av ris, tuvull eller klotstarr. De öppna kärren domineras av mjukmattor med en vegetation av vitmossa, flaskstarr och
trådstarr. I anslutning till Kvarnbäcken finns ett fastmattekärr med blåtåtel,
vitmossor och enstaka brunmossor. Bäcken kantas bitvis av sumpkärr med
brunrör och viden som vanligaste växter. I västra delen av Vällmyran ligger
ett par mindre källor med intilliggande källkärr. Här växer bland annat källdunört, källmossa, piprensarmossa och blodkrokmossa. Även Hundmyran
hyser en källa i östra kanten. I senare tid (1962) har ett par mindre dikesingrepp med lokal påverkan genomförts. Myrarna har fått klass 2 och 3 i länets våtmarksinventering6.
Sjöar och vattendrag

På Forstjärnmyren i reservatets norra området ligger en liten myrsjö, LillForsmyrtjärnen. Genom reservatet meandrar Kvarnbäcken och avvattnar
området österut till Sävarån. Kvarnbäcken är ett biflöde till Sävarån och i
bäcken har flottning tidigare förekommit. Från flottningsepoken har mindre
justeringar av bäckens djup och flöde förekommit.
Artfynd

Västermarks naturreservat är väl undersökt med avseende på flera olika organismgrupper, både vad gäller reservatets skogar och våtmarker. Däremot är
kunskapen om limniska arter i området mycket bristfällig. Totalt har drygt
800 olika taxa noterats i reservatet fördelat på ca 100 kärlväxtarter, 50 mossarter, 50 lavarter 100 svamparter, 90 fågelarter, 10 däggdjursarter, 70 arter
skalbaggsarter, 25 flugarter och 50 övriga småkrypsarter. Ett urval över naturvårdsintressanta arter som hittats i reservatet presenteras i bilaga 1.
Floran är överlag typisk för skogar och våtmarker i regionen och merparten
av arterna är vanliga arter knutna till fattiga våtmarker och skogar. Dock förekommer en del mer krävande både skogs- och våtmarksarter som indikerar
att det förekommer både näringsrika skogar och rikare våtmarkspartier i reservatet. Exempel på de förra är arter som torta, kärrfibbla och ormbär, medan exempel på det senare är snip, piprensarmossa, purpurvitmossa och
späd/röd skorpionmossa.

6

Länsstyrelsen Västerbotten 1993. Våtmarker i Västerbottens län. (Bilaga 3, 21K 7C 01–
04)
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Bland lavarna är det främst bland hänglavar och knappnålslavar som det
finns noteringar av naturvårdsintressanta arter. Garnlav och violettgrå tagellav förekommer mycket allmänt i merparten av reservatets skogar och i
framförallt sumpskogsdelarna av reservatet finns fynd av rödlistade knappnålslavar som brunpudrad nållav, vitgrynig nållav och vitskaftad svartspik.
Svampfloran i reservatet hyser intressanta arter både bland marksvampar
knutna till magra tallskogar med trädkontinuitet och vedsvampar knutna till
död ved. Rödlistade marksvampar som blå taggsvamp, skrovlig taggsvamp,
goliatmusseron och rotfingersvamp påträffas i magra gamla tallbestånd med
tunna förnatäcken och gynnas troligen av både renbete och naturvårdsbränningar i området. På död ved i området påträffas arter som vedticka, ullticka
och granticka relativt allmänt men det förekommer även fynd av mer krävande arter som rosenticka, kristallticka, fläckporing och sprödporing. Flera
av de ovanligare tallvedslevande tickorna har påträffats på brända tallågor
några år efter genomförd naturvårdsbränning.
Fågel- och däggdjursfaunan i reservatet är typisk för äldre skogar och fattiga
mindre våtmarker. Reservatet hyser populationer av alla regionalt förekommande skogshöns, flertalet hackspettsarter och skogsmesar samt åtminstone
under goda gnagarår även vanligare skogslevande rovfåglar och ugglor.
Västermarks naturreservat är även en av de säkraste förekomsterna av
lavskrika i Umeå kommun. Den tretåiga hackspetten har, åtminstone under
åren närmast efter genomförda naturvårdsbränningar, häckat med flera par i
reservatet.
Inventeringar av insektsfaunan har genomförts med olika typer av fällor på
de olika brännorna vid några olika tillfällen. Det är framförallt skalbaggar
och flugor som undersökts vid inventeringarna, men även vissa grupper av
skinnbaggar, fjärilar och steklar har artbestämts. Då inventeringarna främst
gjorts på färska brandfält är en stor del av de intressanta fynden just brandberoende- och brandgynnade arter. Den Natura 2000-klassade och helt
brandberoende släta tallkapuschongbaggen har påträffats på ett par brandfält
i området. Andra starkt brandgynnade arter som påträffats är liten brandlöpare, barkskinnbaggen Aradus lugubris, rökdansfluga, daggflugan Amiota
rufescens och flera arter brandsvampflugor. I samband med uppföljning av
bränningen 2019 påträffades även två mycket sällsynta fuktbaggar, stubbfuktbaggen Chryptophagus lysholmi och fuktbaggen Atomaria abietina.
Bägge anses utgöra ”urskogsrelikter” och påträffas normalt bara i betydligt
mer orörda/kompletta naturskogsbestånd än de som förekommer i Västermarks naturreservat. Möjligen har de återkommande restaureringsåtgärder i
form av naturvårdsbränningar som genomförts i reservatet gjort att dessa arter kunnat kolonisera områdets skogar vilka tack vare bränningarna återfått
flera viktiga naturskogsstrukturer som tidigare gått förlorat i samband med
skogsbruksåtgärder. Slutligen ska även fyndet av den extremt ovanliga parasitflugan Admontia continuans nämnas. Fyndet i Västermark var det första i
Norden (den är senare även påträffad i Skuleskogens nationalpark) och är i
övrigt enbart känd från Österrike och Schweiz där den anses vara mycket
ovanlig. Arten är dock så sällsynt att inget är känt om dess biologi i nuläget.
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Kulturhistoria och tidigare markanvändning

Huvuddelen av skogarna inom reservatet är påverkade av äldre skogsbruksåtgärder. I reservatets södra del finns en tjärframställningsplats7 och i norr
vittnar rester efter en gammal gärdesgård om tidigare skogsbete. Namn som
Hässjemyran vittnar även om äldre tiders myrslåtter.
Liksom många andra vattendrag har även Kvarnbäcken använts som flottled
i början av 1900-talet. Flottningen längs Kvarnbäcken upphörde dock relativt tidigt, redan före 1940 och därför har bäcken aldrig blivit utbyggd i någon större omfattning.
Renskötsel

Naturreservatet ligger inom Gran samebys förvinter-, vinter och vårvinterland. Nordöstlig del av reservatet ingår även i Gran samebys trivselland.
Friluftsliv

Naturreservatet Västermark är ett spännande och lättillgängligt naturreservat
som kan besökas året runt för aktiviteter såsom vandring, fågelskådning,
svamp- och bärplockning eller skidturer. Tack vare en säker förekomst av
den orädda och karismatiska lavskrikan så besöks reservatet regelbundet av
lokala ornitologer och fågelfotografer. Spillkråka och ovanliga lavar som
kortskaftad ärgspik och dvärgbägarlav är också exempel på arter som hittas i
reservatet. Det är arter som bara trivs i gamla, orörda skogar och som har det
kärvt i det moderna skogslandskapet.
Landsvägen mellan Botsmark och Vindeln utgör reservatets sydgräns och
det finns iordningsställt en parkeringsplats i anslutning till vägen som även
snöröjs om vintern. I reservatet finns vandringsleder och en koja som kan
nyttjas för pauser eller övernattning. Kvarnbäckskojan ligger endast cirka
två kilometer från reservatsparkeringen och är utrustad med sovplatser, kamin, bord och stolar. Utanför finns en grillplats. Vandringsleden är totalt nio
kilometer, och snirklar sig mellan myrar och kärr och skogsholmar med
gran och tall. Skoterleden mellan Vindeln och Botsmark passerar genom reservatet. I samband med skidtävlingen sjumilaleden dras det upp skidspår
längs skoterleden.

4. Skötselområden för naturvärden
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i naturreservatet samt de åtgärder som ska genomföras
inom respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas bevarandemål och skötselåtgärder.
För samtliga skötselområden gäller bevarandemålet att främmande arter som
utgör ett hot mot den biologiska mångfalden inte ska förekomma. Det innebär att främmande arter ska kunna tas bort om behov uppstår.

7

Riksantikvarieämbetets databas Fornsök.
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4.1. Skötselområde 1: Brandpräglad skog (213 ha)
Skötselområdet består av reservatets alla skogar. Brandspår förekommer allmänt och skogarnas struktur präglas av äldre tiders återkommande skogsbränder. Inom området finns äldre svagt skiktad talldominerad skog där träden är ca 150 till 250 år gamla. De äldsta tallarna bär ofta spår av brand i
form av brandljud, det förekommer även andra spår av brand som till exempel kolade gamla stubbar och rotben. Skötselområdet består även av partier
med tätare och fuktigare granskogar (se bilaga 2, område 1b), vilka syftar
till att utgöra skyddszoner vid eventuell naturvårdsbränning. Inslaget av
gran varierar, generellt är flertalet skogar relativt öppna och flerskiktade.
Mindre partier i skötselområdets västra kant är ungskogsbestånd (se bilaga
2, område 1d). Inom området finns även partier av dikningspåverkad sumpskog (se bilaga 2, område 1c).
Den senaste naturliga branden i området torde ha inträffat någon gång under
1800-talets första decennier. Delar av skötselområdet har i närtid skötts genom naturvårdsbränningar vid 3 tillfällen (2009, 2017 och 2019). Området
ligger inom i en prioriterad bränningstrakt.
Bevarandemål

•
•

•
•
•
•
•
•

Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så
som trädens åldrande och döende, stormfällningar, brand, insekters
och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen.
I talldominerade delar ska skogens struktur och sammansättning vara
tydligt påverkad av brand eller motsvarande störning. Många träd
(främst tall) ska bära spår av brand i form av brandljud. I perioder efter brand kan områden vara öppna och luckiga med nya spirande
trädgenerationer.
Lövrika successioner i olika faser kan finnas i området. I senare stadier kan skogen vara mer sluten.
Normalt ska beståndet hysa betydande mängder död ved, särskilt i
anslutning till en brand.
Typiska arter som är beroende av eller gynnas av brand ska etablera
sig efter utförda bränningar.
De grandominerade delarna ska präglas av lång kontinuitet och hysa
arter typisk för sådan skog.
Skötselområdets skogar ska ha en i huvudsak ostörd hydrologi.
Arealen ska inte minska.

Skötselåtgärder

Åtgärder som kan vara aktuella att vidta i skötselområdet är till exempel naturvårdsbränning, brandefterliknande huggningar eller andra brandefterliknande åtgärder. Variationsskapande huggningar kan vara aktuella speciellt i
unga bestånd utan särskilda naturvärden samt i området runt Kvarnbäckskojan. I delar som utgörs av dikningspåverkad skog kan åtgärder göras för att
återskapa en mer naturlig hydrologi. Skog som vuxit upp längs dikeskanterna kan behöva avverkas för att åstadkomma en komplett hydrologisk återställning.
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Naturvårdsbränning
Naturvårdsbränning kan genomföras i samtliga taigabestånd inom hela reservatet. Fuktigare partier som till exempel sumpskog ska kunna fungera
som naturliga brandgränser vilket innebär att bränder tillåts fram till dessa
bestånd för att självdö inom kort. Ur säkerhetssynpunkt, eller för att säkerställa att bränningar ger önskat resultat, kan enstaka träd även komma att behöva avverkas. Skötselområdet ska delas upp och brännas i mindre delar.
Exakt avgränsning för de enskilda naturvårdsbränningarna tas fram i samband med den brandplan som görs inför varje enskild bränning. Innan naturvårdsbränning genomförs ska Länsstyrelsen samråda med berörd sameby.
De utvalda delarna bör brännas med ett för området naturligt intervall, vilket
är med 50-80 års mellanrum. Om graninväxning i delar av området utgör ett
hinder kan avverkning för att underlätta kontrollerad bränning genomföras.

4.2. Skötselområde 2: Våtmarker med fri utveckling med möjlighet till hydrologisk restaurering (90 ha)
Skötselområdet innefattar reservatets samtliga våtmarker. Reservatets myrar
har utvecklats utifrån en naturlig hydrologisk dynamik. I senare tid (1962)
har ett par mindre dikesingrepp med lokal påverkan genomförts (se bilaga 2,
område 2b). Området består av såväl öppna mossar och kärr som skogbevuxen myr.
Bevarandemål

•
•
•
•
•
•
•
•

Skötselområdet ska ha en i huvudsak intakt, naturlig hydrologi och
hydrokemi.
Skötselområdet ska präglas av naturliga ekologiska och hydrologiska
processer såsom nederbörd, grundvattenflöden och översvämningar.
I området ska det finnas olika naturligt förekommande naturmiljöer
med de strukturer, vegetationstyper och arter som hör till dessa naturmiljöer.
På mossar och kärr ska naturtypen vara fortsatt öppen.
Diken som har en påtagligt avvattnande eller tillrinnande effekt på
områdets naturtyper bör ej förekomma.
På de trädbevuxna myrarna ska det finnas träd i olika åldrar och dimensioner och med inslag av död ved.
På de trädbevuxna myrarna ska skogen präglas av naturlig dynamik
utan påverkan från skogsbruk.
Arealen ska inte minska.

Skötselåtgärder

Huvudinriktningen är att skötselområdet skall få utvecklas fritt genom intern
dynamik. Diken som påverkar hydrologin eller den naturliga biologiska
mångfalden i skötselområdet kan åtgärdas för att därefter lämnas för fri utveckling. Aktuella åtgärder kan exempelvis vara igenläggning av diken och
eventuellt i kombination med dämmen (material som hindrar vattenflödet).
Skog som vuxit upp längs dikeskanterna kan behöva avverkas för att åstadkomma en komplett hydrologisk restaurering. Det skall också vara möjligt
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att avverka träd för att kunna genomföra hydrologisk återställning inom
skötselområdet.

4.3. Skötselområde 3: Sjö och vattendrag med huvudsaklig fri utveckling (0,7 ha)
Skötselområdet består av en liten myrsjö, Lill-Forsmyrtjärnen, som ligger på
Forstjärnmyren i reservatets norra område, samt alla vattendrag i reservatet,
inklusive eventuella svämplan. Lill-Forsmyrtjärnen är till synes opåverkad
av dikning. Kvarnbäcken är till större delar lugnflytande och troligen inte så
påverkad i sin helhet, men från flottningsepoken har mindre justeringar av
bäckens djup och flöde förekommit. I vissa områden där vattnet forsar på
lite mer finns upplagda stenvallar och troligen fördjupningar av fåran.
Skötselområdets naturtyper kan skadas av förändringar i hydrologin, till exempel dikning, samt ändrad hydrokemi, till exempel spridning av kalk och
gödningsämnen, eller avverkningar i närliggande fastmarksskogar. Skötselområdets livsmiljöer kan också påverkas av förändrad markstruktur, till exempel genom terrängkörning och tramp.
Kvarnbäcken har i arbetet med EU:s vattendirektiv, Vatteninformationssystem Sverige (VISS), bedömts ha god ekologisk status. I likhet med länets
övriga vattendrag uppnås ej god kemisk ytvattenstatus för kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar till följd av påverkan under lång tid av
långväga luftburna föroreningar.
Bevarandemål

•
•
•
•
•

Sjön ska ha en opåverkad hydrologi med intakta strandvåtmarker
och strandskogar.
Vattenkvaliteten i skötselområdet ska vara god.
Främmande arter eller fiskstammar ska inte finnas.
Vattendragen ska ha fria vandringsvägar samt naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden utan påverkan av dikning.
Skötselområdets arealer ska inte minska.

Skötselåtgärder

Huvudinriktningen är att skötselområdet skall få utvecklas fritt. Det ska vara
möjligt att restaurera de fysiskt och hydrologiskt påverkade delarna av vattendragen. Exempel på åtgärder kan vara borttagning av vandringshinder,
biologisk återställning genom utplacering av grus och sten, skapa död ved i
och kring vattendraget eller andra insatser som gynnar skyddsvärd limnisk
fauna. Eventuella åtgärder får inte leda till att beskuggningen av vattendragen minskar sommartid eller att andra skyddsvärda arter missgynnas. Eventuella åtgärder ska genomföras i samråd med kulturmiljöansvariga.
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5. Skötsel för friluftslivet
5.1. Friluftslivets förutsättningar
Naturreservatet Västermark är relativt välbesökt. Områdets variationsrika
naturmiljö och vildmarkskaraktär gör Västermark intressant för rörligt friluftsliv och naturstudier. Reservatet är också lättillgängligt då sydgränsen
utgörs av en större landsväg, vägen mellan Botsmark och Vindeln.
Mål för friluftslivet

•
•

•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess naturgivna förutsättningar och vara tillgängligt för naturupplevelser, rekreation och naturstudier.
Reservatet ska vara attraktivt att besöka med välskötta besöksanläggningar. Nyttjandet av området för vandring och skidfärder ska
fortsatt underlättas genom att befintlig led hålls öppen och väl skyltad, samt att iordningsställda anläggningar underhålls (se bilaga 2).
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatet inför och under besök i området. Informationen ska också bidra
till att reservatets syfte att bevara naturtyper och arter uppnås.
Vid befintlig skoterleds inträde i reservatet ska reservatet fortsatt
vara märkt ut med en skyltar för att uppmärksamma skoterburna besökare på att de befinner sig i ett naturreservat.

Åtgärder för friluftslivet

Reservatets anordningar för friluftslivet finns markerade på kartan i bilaga
2. Utöver de som visas i bilaga 2, finns även ett antal vägvisningsskyltar
längs leden samt platsskyltar vid ett antal myrar.
Entré och leder ska röjas och målas regelbundet. Iordningställda anläggningar såsom rastkoja, dass, eldstad och broar ska skötas och underhållas regelbundet. Grillplatser ska förses med ved och regelbundet städas.
Åtgärder kan vidtas för att förebygga störningar på fågel- och djurlivet eller
vid slitage såsom markskador, genom att till exempel omkanalisera färdsel
från känsliga vegetationstyper och nyckelområden eller bygga spänger. Visar det sig finnas behov för flera anläggningar längs leden, såsom vindskydd
eller grillplatser, kan dessa anläggas där det bedöms lämpligt. Det kan även
vara aktuellt att utöka leden med flera sträckningar, samt att anlägga skidled.
Informationen om Västermark naturreservat ska underlätta för besökare att
uppleva området, förhöja upplevelsen av besöket samt informera om gällande regler. Skyltar på området ska underhållas så att de visar relevant och
tydlig information, och vara utformade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. Det ska på skyltarna finnas en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning av naturmiljöerna, upplevelsevärden/besöksmål och föreskrifterna för
allmänheten. Information om Västermarks naturreservat på länsstyrelsens
webb, via appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga
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resurser och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet.

6. Övriga anläggningar
Förutom de anläggningar för friluftslivet som förvaltas och underhålls inom
ramen för reservatets skötsel har också reservatet anordningar för friluftslivet som inte ingår i reservatsförvaltningen. Anläggningarna får finnas kvar
så länge de hålls i ett vårdat skick. Se också bilaga 2:
• Skoterleden Milaleden mellan Vindeln och Botsmark går genom reservatet i väst-östlig riktning. Extern aktör ansvararar för leden. För
ett långsiktigt bevarande av reservatets värdefulla våtmarksflora ska
färd längs den markerade skoterleden i enlighet med reservatsföreskrifterna ske på snötäckt väl tjälad mark. Skidtävlingen sjumilaleden går även längs skoterleden, och det dras då upp skidspår i samband med arrangemanget.

7. Nyttjanderätter
Jakt och fiske får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning
och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter och undantag.
Reservatet ingår i Gran samebys renskötselområde och nyttjas enligt gällande lagstiftning.

8. Samråd med rennäring
Samråd mellan Länsstyrelsen och berörd sameby skall genomföras inför
kommande skötselåtgärder i Västermarks naturreservat som kan medföra
påverkan på förutsättningarna för renskötseln. Båda parter skall kunna ta
initiativ till samråd.

9. 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.

10. Sammanställning av skötselåtgärder
Sammanställning av skötselåtgärder. Siffran anger prioritetsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av tillgängliga resurser, där 1 är
högsta prioritet och 3 lägsta.
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2022-05-23
Skötselåtgärd
Naturvårdsbränning

Var
Skötselområde 1

Prioritet
1

Brandefterliknande åtgärder

Skötselområde 1

2

Variationsskapande åtgärder i
unga bestånd
Hydrologisk återställning av dikade skogar och myrar
Återställning av negativt påverkade vattendrag och sjö
Underhåll av informationsskyltar,
koja, broar och andra anläggningar
Åtgärder för att förhindra spridning och etablering av främmande
arter
Underhåll av gränsmarkering

Skötselområde 1

3

Skötselområde 1 och 2

2

Skötselområde 3

2

Se kap. 5

Vid behov

I hela reservatet

Vid behov

Se bilaga 1 i beslutet

Vid behov

11. Uppföljning och tillsyn
Tillsynen av naturreservatet utförs av naturvårdsförvaltaren i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer. Tillsynen innefattar besiktning av att reservatets föreskrifter efterlevs.
Dessutom skall naturvårdsförvaltaren följa upp utmärkningar, skyltar och
friluftsanordningar inom reservatet samt naturtyper och arter. Naturvårdsförvaltaren kan utse annan part att genomföra uppföljningen av anläggningar
för friluftslivet samt naturtyper och arter. Brister och fel skall dokumenteras
och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
Förutom reservatsförvaltaren finns det andra aktörer som, med anledning av
vägarna och skoterleden, har anledning att följa upp anläggningar inom naturreservatet.

11.1. 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.

11.2. Uppföljning av bevarandemål
Naturreservatets bevarandemål skall följas upp enligt fastställda metoder för
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden (bilaga 2) och enligt indelningen i naturtyper enligt
Natura 2000-naturtypskartan.
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Bilaga 1 till skötselplan
Datum
2022-05-23

Diarienummer
512-517-2022

Artlista
Västermarks naturreservat
Denna lista redovisar några av de arter som noterats inom Västermarks
naturreservat. Kunskapen om kärlväxts- och mossfloran härrör
framförallt från noteringar gjorda i samband med den rikstäckande
våtmarksinventeringen som inventerade områdets myrar under 1980talet. Kunskapen om lav- och svampfloran i reservatet kommer
framförallt från olika inventeringar som gjorts i samband med
reservatsbildningen samt uppföljning och planering av skötselåtgärder i
området, men även från spontanrapportering från besökare i reservatet.
Fågel- och däggdjursfaunan i reservatet är väl dokumenterad tack vare
att området är ett välbesökt utflyktsmål och i stort sett all kunskap om
densamma kommer från spontanrapportering i artportalen av intresserad
allmänhet. Även insektsfaunan är förhållandevis väl dokumenterad.
Inventeringar med olika typer av fällor har genomförts på de olika
brännorna vid några olika tillfällen.
Naturvårdsarter definieras enligt Artdatabanken som fridlysta arter,
nyckelarter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter.
Hotkategorier presenteras enligt Artdatabankens rödlista 20201.
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Alectoria sarmentosa

Garnlav

NT

Bryoria furcellata

Nästlav

Bryoria nadvornikiana

Violettgrå tagellav

NT

Calicium denigratum

Blanksvart spiklav

NT

Calicium parvum

Liten spiklav

Signal

Carbonicola anthracophila

Kolflarnlav

NT

Chaenotheca gracillima

Brunpudrad nållav

NT

Chaenotheca subroscida

Vitgrynig nållav

NT

Chaenothecopsis viridialba

Vitskaftad svartspik

NT

Cladonia parasitica

Dvärgbägarlav

NT

Collema sp.

Gelélav (obestämd)

Lavar

1

SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. CR=Critically
endangered/Aktut hotad, EN=Endangered/Starkt hotad, VU=Vulnerable/Sårbar,
NT=Near threatened/Nära hotad, DD= Data Deficient/Kunskapsbrist.

Postadress:

901 86 Umeå

Telefon: 010-225 40 00

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Hertelidea botryosa

Vedskivlav

NT

Leptogium saturninum

Skinnlav

Signal

Lobaria pulmonaria

Lunglav

NT

Microcalicium ahlneri

Kortskaftad ärgspik

NT

Nephroma bellum

Stuplav

Signal

Nephroma parile

Bårdlav

Signal

Ramalina sinensis

Småflikig brosklav

NT

Ramboldia elabens

Vedflamlav

NT

Mossor
Loeskypnum badium

Mässingmossa

Lophozia guttulata

Vedflikmossa

Paludella squarrosa

Piprensarmossa

Philonotis fontana

Källmossa

Signal

Rhizomnium
pseudopunctatum

Filtrundmossa

Signal

Sarmentypnum exannulatum

Kärrkrokmossa

Scapania uliginosa

Purpurskapania

Scorpidium
cossonii/revolvens

Späd/röd skorpionmossa

Sphagnum warnstorfii

Purpurvitmossa

NT

Svampar
Anomoporia kamtschatica

Vaddporing

NT

Anthoporia albobrunnea

Fläckporing

VU

Antrodia heteromorpha

Tickmussling

Butyrea luteoalba

Gulporing

Daldinia loculata s. str.

Brandskiktdyna

Fuscoporia viticola

Vedticka

Signal

Hydnellum caeruleum

Blå taggsvamp

NT

Hydnellum ferrugineum

Dropptaggsvamp

Signal

Hydnellum peckii

Skarp dropptaggsvamp

Signal

Hydnellum scabrosum

Skrovlig taggsvamp

NT

Hygrophorus karstenii

Äggvaxskivling

NT

Inocutis rheades

Rävticka

Signal
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Leptoporus
mollis/erubescens

Kötticka

NT

Phellinus ferrugineofuscus

Ullticka

NT

Porodaedalea chrysoloma

Granticka

NT

Porodaedalea pini

Tallticka

NT

Postia hibernica

Sprödporing

DD

Pseudographis pinicola

Gammelgransskål

NT

Pseudomerulius aureus

Gullgröppa

Signal

Ramaria boreimaxima

Rotfingersvamp

VU

Rhodofomes roseus

Rosenticka

NT

Sarcodon squamosus

Motaggsvamp

NT

Skeletocutis stellae

Kristallticka

VU

Tricholoma matsutake

Goliatmusseron

VU

Kärlväxter
Angelica archangelica
subsp. archangelica

Fjällkvanne

Antennaria dioica

Kattfot

Athyrium filix-femina

Majbräken

Calla palustris

Missne

Carex buxbaumii

Klubbstarr

Carex dioica

Nålstarr

Cirsium heterophyllum

Brudborste

Coptidium lapponicum

Lappranunkel

Corallorhiza trifida

Korallrot

Signal

Crepis paludosa

Kärrfibbla

Signal

Dactylorhiza incarnata

Ängsnycklar

Dactylorhiza maculata
subsp. fuchsii

Skogsnycklar

Signal

Dactylorhiza maculata
subsp. maculata

Jungfru Marie nycklar

Signal

Eriophorum latifolium

Gräsull

Goodyera repens

Knärot

Gymnadenia conopsea

Brudsporre

Gymnocarpium dryopteris

Ekbräken

Lactuca alpina

Torta

VU
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Svenskt namn

Linnaea borealis

Linnea

Lycopodium complanatum

Plattlummer

Matteuccia struthiopteris

Strutbräken

Milium effusum

Hässlebrodd

Moneses uniflora

Ögonpyrola

Neottia cordata

Spindelblomster

Neottia ovata

Tvåblad

Paris quadrifolia

Ormbär

Parnassia palustris

Slåtterblomma

Petasites frigidus

Fjällskråp

Platanthera bifolia

Nattviol

Selaginella selaginoides

Dvärglummer

Tofieldia pusilla

Björnbrodd

Trichophorum alpinum

Snip

Trollus europaeus

Smörbollar

Valeriana sambucifolia

Flädervänderot

Viola biflora

Fjällviol

512-517-2022

Kategori
Signal

Signal
Signal

Insekter
Acmaeops septentrionis

Korthårig kulhalsbock

NT

Acrotona pseudotenera
Admontia continuans
Amiota rufescens

NT

Aradus lugubris
Atomaria abietina

VU

Atomaria apicalis
Atomaria atricapilla
Atomaria fuscata
Atomaria lewisi
Atomaria wollastoni
Caenoscelis subdeplanata
Callidium coriaceum

Bronshjon

Conops vesicularis
Corticaria elongata
Corticaria lapponica

Robust mögelbagge

4 (7)
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Cryptophagus lysholmi

Stubbfuktbagge

VU

Diacanthous undulatus

Violettbandad knäppare

Signal

Granbarkmögelbagge

NT

Rökdansfluga

NT

Dinaraea angustula
Enicmus planipennis
Epuraea deubeli
Epuraea laeviuscula
Epuraea silacea
Epuraea thoracica
Euplectus mutator
Eutaenionotum guttipennis
Fannia immutica
Hormopeza obliterata
Latridius assimilis
Leiodes silesiaca
Leptusa norvegica
Limnellia surturi
Lordithon speciosus
Microsania pallipes
Microsania pectinipennis

Brandsvampfluga

Microsania straeleni

NT

Myrmecocephalus
concinnus
Necydalis major

Stekelbock

Signal

Oxypoda nigricornis
Oxytelus sculptus
Pediacus fuscus

NT

Pipiza fasciata

Fönstergallblomfluga

Pissodes gyllenhalii

Granlågevivel

Podistra rufotestacea
Poecilonota variolosa

Asppraktbagge

Polygraphus punctifrons

Nordlig dubbelögad
bastborre

Psilocephala imberbis

Klarvingad vedstilettfluga

Ptilinus fuscus

Aspvedgnagare

NT

Signal
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Svenskt namn

Kategori

Semanotus undatus

Vågbandad barkbock

Signal

Sericoda quadripunctata

Liten brandlöpare

Stephanopachys linearis

Slät tallkapuschongbagge

Tetratoma ancora

Fläckig lövsvampbagge

Ptinella tenella
Sarcophaga nemoralis

NT

Thereva lanata
Toxoneura venusta
Triplax scutellaris
Wanachia triguttata

Trefläckig brunbagge

Xylophagus kowarzi

Urskogsvedfluga

NT

Accipiter gentilis

Duvhök

NT

Aegolius funereus

Pärluggla

Aquila chrysaetos

Kungsörn

NT

Asio otus

Hornuggla

NT

Bombycilla garrulus

Sidensvans

Bucephala clangula

Knipa

Buteo lagopus

Fjällvråk

NT

Corvus corone cornix

Gråkråka

NT

Cuculus canorus

Gök

Cygnus cygnus

Sångsvan

Dendrocopos major

Större hackspett

Dryocopus martius

Spillkråka

NT

Emberiza rustica

Videsparv

NT

Falco tinnunculus

Tornfalk

Ficedula parva

Mindre flugsnappare

Gallinago gallinago

Enkelbeckasin

Gavia stellata

Smålom

Garrulus glandarius

Nötskrika

Glaucidium passerinum

Sparvuggla

Grus grus

Trana

Jynx torquilla

Göktyta

Lagopus lagopus

Dalripa

Fåglar

NT
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Lophophanes cristatus

Tofsmes

Lyrurus tetrix

Orre

Numenius arquata

Storspov

Numenius phaeopus

Småspov

Perisoreus infaustus

Lavskrika

Picoides tridactylus

Tretåig hackspett

Picus canus

Gråspett

Pluvialis apricaria

Ljungpipare

Poecile montanus

Talltita

NT

Saxicola rubetra

Buskskvätta

NT

Surnia ulula

Hökuggla

Tetrao urogallus

Tjäder

Tetrastes bonasia

Järpe

Tringa glareola

Grönbena

Tringa nebularia

Gluttsnäppa

EN

NT

NT

Däggdjur
Lepus timidus

Skogshare

NT

Luttra luttra

Utter

NT

Martes martes

Mård
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Skötselområden
1a Brandpräglad skog
1b Brandpräglad skog - hög andel fuktig/blöt mark
1c Brandpräglad skog - dikespåverkad
1d Brandpräglad skog - ungskogsbestånd
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2b Våtmark - dikespåverkad
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Karta över anläggningar för friluftslivet och informationsskyltar
Anläggningar som förvaltas av Länsstyrelsen
Parkering

Toalett

Information

Bro över bäck

Rastplats

Vandringsled

Kvarnbäckskojan

Anläggningar som inte förvaltas
av Länsstyrelsen
Skoterled

