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Enligt sändlista 
 

 

Förordnande om naturreservat för 
Näsuddsberget, Malå kommun 
(3 bilagor) 
 
Uppgifter om reservatet 
 
Namn Näsuddsberget 
  
Objektnummer 155 
  
Kommun Malå 
  
Läge Ca 4 km ONO Malå samhälle 

Ekonomisk karta 23I 7 i 
  
Gräns Reservatets avgränsning framgår av bifogad karta 
  
Naturgeografisk 
region 

32c, norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter 

  
Fastighet Keppejaur 1:49 
  
Markägare Staten/naturvårdsfonden 
  
Areal  96 ha 
  
Därav landareal  96 ha 
   

tallskog av lingonristyp (2.1.1.4) 74 ha 
björkskog av ris- grästyp (2.2.1.5)  1 ha 
granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1)  12 ha 
gransumpskog av skogsfräkentyp (2.1.2.3 a) 5 ha 
gransumpskog av ört- starrtyp (2.1.2.7) 1 ha 
tallkärr av intermediär vitmoss- brunmosstyp 
(3.3.1.1) 

1 ha 

Naturtyper 

tallmosse av ristyp (3.1.2.2) 2 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen 
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Beskrivning av reservatet 
Reservatet ligger ungefär 4 km öster om Malå tätort och utgörs av en 
nordvänd sluttning som faller från ca 400 m ö h uppe på Näsuddsbergets 
övre delar ner mot den fina strandmiljön vid Stora Skäppträsket som ligger 
310 m ö h. Underlaget är ett bitvis tunt moräntäcke och sluttningen är inte 
särskilt brant men det finns smärre partier med bergklackar och mindre 
lodytor. Den naturgeografiska regionen är 32 c, norra Norrlands 
barrskogsklädda bergkullslätter. 
 
Skogen är av barrblandtyp med tall som övervägande trädslag. I fältskiktet 
härskar blåbärsris. Överståndare av både tall och gran förekommer rikligt. 
Beståndsåldern är i stora delar 200-300 år. Tall dominerar på bergets övre 
del samt i den norra delen mot Stora Skäppträsket, medan gran överväger 
mitt i sluttningen. Bitvis är skogen tät och skiktad med mycket 
granunderväxt men det finns även glesare, luckiga partier med ett inaktivt 
markskikt med föga eller ingen föryngring. Grandominerad sumpskog finns 
i några mindre fläckar dels kring en bäck i reservatets nordöstra del och dels 
uppe på bergets övre delar. Vidare förekommer i den norra delen, mellan 
vägen och sjön, något yngre skog, omkring 130 år, med stort inslag av asp. 
Dock finns även där överståndare men inte i samma utsträckning. I 
sluttningen påträffas också näringsrika dråg och källsprång, där noterades bl 
a fjällskära, korallrot, ekbräken, slidstarr, gyllenmossa, källmossa samt 
brunmossor. 
 
Påverkansgraden inskränker sig i stora delar till äldre plockhuggning och 
dimensionsuttag. I randområdena ingår dock smärre arealer ungskog som 
primärt medtagits för att få en funktionell avgränsning av objektet. Dessa 
arealer kan emellertid i högsta grad motiveras som yngre successionsskog 
med stor naturvårdspotential, inslaget av björk, asp och sälg är betydande. 
Helt avvikande är ett parti i öster med nästan ren glasbjörk, 8-10 meter 
höga, sannolikt uppkommet efter avverkning. I fältskiktet dominerar 
skogsstjärna, ekbräken och skogsfräken. Skogen norr om vägen är delvis 
gallrad i mitten av 90-talet, naturvärdena består där av tätare kloner med stor 
asp samt spridda tallöverståndare. I reservatets östligaste del finns ett antal 
anmärkningsvärt grova, gamla sälgar. 
 
Brandspår förekommer sparsamt, sannolikt är det ganska länge sedan det brann. 
Tillgången på döda träd växlar i sluttningen men kan totalt sett beskrivas som allmän. 
Grova granlågor överväger men det finns även en del stora tallågor. Torrträd är mer 
sparsamt representerade. De befintliga lågorna håller mycket hög kvalitet, med gott om 
ovanliga vedsvampar. Skogens urskogskaraktär gör området gynnsamt för växter och 
djur som är beroende av ostörda ekosystem, vilket också bekräftas av följande 
noteringar om rödlistade arter och signalarter (hotkategori anges inom parentes); 
citronticka, doftticka (NT), gammelgranskål (NT), gräddticka (NT), gränsticka (NT), 
harticka (NT), kötticka, lunglav, ostticka (VU), rosenticka (NT), rynkskinn (NT), 
stjärntagging (NT), stor aspticka (NT), ullticka, vulkanlav (DD). 
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Förutom skogen finns några mindre våtmarker, huvudsakligen tallbevuxna 
kärr och mossar, ofta med ett rikare dråg i mitten. 
 
Näsuddsberget har av regeringen föreslagits ingå i Natura 2000, den 
europeiska unionens nätverk av skyddade områden. De habitat (livsmiljöer) 
som enligt EU:s habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43 EEG) förekommer 
inom reservatet är västlig taiga (9010) 75 ha. Följande arter som finns 
upptagna i habitatdirektivet samt i Fågeldirektivets (Rådets direktiv 
79/409/EEG) annex B förekommer inom reservatet: järpe (Bonasia 
bonasia), orre (Tetrao tetrix tetrix), tjäder (Tetrao urogallus), tretåig 
hackspett (Picioides tridactylus), spillkråka (Dryocopus martius) och 
pärluggla (Aegolius funereus). 
 
 
Ärendets beredning 
Näsuddsbergets höga naturvärden uppmärksammades först i samband med 
skogsvårdsstyrelsens rikstäckande nyckelbiotopsinventering. I området 
ingår tre nyckelbiotoper på totalt 38 ha. 
 
Därefter aktualiserades områdets naturvärde i samband med en översiktlig 
artinventering som utfördes av Leif Bildström, Naturskyddsföreningen i 
Malå. Länsstyrelsen har vid tre tillfällen besökt området för att ta fram 
underlag för beslut och skötselplan. 
 
Ägaren till fastigheten Keppejaur 1:35 informerades om reservatsplanerna i 
maj 2000. Därefter genomfördes gängse värdering samt förhandling med 
markägaren. Efter förhandling har staten förvärvat marken och avtal 
tecknades 2001-02-14. 
 
Området som har högt klassade naturvärden föreslogs i juni 2001, av 
regeringen, att ingå i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000. 
 
I en första remissomgång, hösten –02 har två instanser avstyrkt reservatet, 
dels SGU och dels prospekteringsföretaget NAN AB, med hänvisning till att 
de anser att regionen är prospekteringsintressant med hög potential för 
malmfyndigheter och att det aktuella reservatsförslaget täcks av ett 
undersökningstillstånd. Malå kommun tillstyrkte reservatet med villkoret att 
prospektering bör tillåtas i samråd med länsstyrelsen. Efter det har 
länsstyrelsen reviderat förslaget till beslut genom att föreskrifterna när det 
gäller prospekteringsverksamhet som kan skada mark och vegetation gjorts 
dispensabla. Det innebär i det här fallet att man efter tillstånd kan få dispens 
från föreskrifterna. 
 
Det reviderade förslaget till förordnande om naturreservat 2002-10-25 som 
varit ute på remiss har tillstyrkts av samtliga instanser förutom 
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prospekteringsföretaget NAN AB som vidhåller sin ståndpunkt enligt ovan, 
trots de ändrade föreskrifterna. Naturvårdsverket tillstyrker reservaten med 
undantag för den del av beslutet som innebär att länsstyrelsen kan medge 
tillstånd för prospektering som kan skada mark och vegetation. 
 
 
Ändamålet med reservatet 
Syftet med säkerställande och skötsel av reservatet är att bevara den 
biologiska mångfalden i ett naturskogsområde. Naturliga processer ska 
tillåtas fortgå ostört. Ett sätt att efterlikna naturliga processer kan vara 
skötsel genom naturvårdsbränning. Ett annat sätt kan vara att på mekanisk 
väg efterlikna brand. Inom ramen för det primära målet kan reservatet 
dessutom i möjlig utsträckning utnyttjas för friluftsliv, naturstudier, 
undervisning samt forskning. 
 
 
Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta ska vara naturreservat. 
 
 
Motiv för beslutet 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och värdet av dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet ökar i takt med 
detta. Inom den naturgeografiska region (32 c) där Näsuddsberget är beläget 
utgör arealen skyddad naturskog endast 0,4 % av den totala arealen 
skogsmark. Området är av stort värde för den biologiska mångfalden. 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och en del andra arbetsföretag eller 
anläggningar ej går att förena med bevarande av områdets värden. Av dessa 
skäl är Näsuddsberget enligt Länsstyrelsens uppfattning ett område som i 
enlighet med 1 kap 1 § miljöbalken bör skyddas i form av naturreservat 
enligt 7 kap 4 § miljöbalken. Dock har föreskrifterna beträffande 
prospekteringsverksamhet gjorts dispensabla med hänsyn till att området 
täcks av ett undersökningstillstånd i en prospekteringsintressant region. Det 
innebär att man efter en dialog med länsstyrelsen kan få dispens från 
föreskrifterna om prospekteringen utförs på ett skonsamt sätt på 
företrädesvis snötäckt och tjälad mark. 
 
 
Reservatsföreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
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Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 
 
2. anlägga väg, mark- eller luftledning, 
 
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller 
anordna upplag, 

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

buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd, 
 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder 

genom reservatet, undantag medges för älgdragare som behövs vid 
älgjakt för uttransport av fälld älg, 

 
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel, 
 
8. bedriva militär övningsverksamhet 
 
Undantag från ovanstående medges för underhåll av befintliga anläggningar, 
enligt Skötselplan för Näsuddsbergets naturreservat, bilaga 2. 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att bedriva prospektering som 
orsakar skada på mark och vegetation. 
  
Vidare skall föreskrifterna inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för 
att nå syftet  med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande 
skötselplanen. 
 
 
Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare att 
tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 
1. utmärkning av reservatet, 
 
2. uppsättning av informationstavlor, 
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3. skötselåtgärder enligt skötselplan. 
 
 
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, 
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken) 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder 

genom reservatet, undantag medges för älgdragare som behövs för 
uttransport av fälld älg vid älgjakt, 

 
2. elda, 
 
3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

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

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

med undantag för bär och matsvamp, 
 
6. fånga eller insamla insekter och andra djur, 
 
7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, 

undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet, 
 
8. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar 

anordning. 
 
 
Föreskrifter rörande förvaltningen av reservatet (3 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken 1998:1252) 
 
 

1. Länsstyrelsen i AC-län ska vara naturvårdsförvaltare, 
 
2. Förvaltaren ansvarar för att  reservatet märks ut enligt svensk 

standard och Naturvårdsverkets anvisningar, 
 

3. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltning 
som framgår av bifogad skötselplan, bilaga 2. 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
Enligt 29 kap 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 
föreskrift som meddelats enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken kan medföra 
straffansvar. 
Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

Hur man överklagar 
Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar till Regeringen, se 
bilaga 3.  

Lorentz Andersson 
Per Nihlén

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