
 
 

  
 
BESLUT 
Datum 
2014-10-24 

 
 
Ärendebeteckning 
511-8790-2011 
 
Arkivbeteckning 
2402271 

 
 

1(6) 
 
 

 

Postadress Gatuadress Telefon   
901 86 UMEÅ Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00  
   
 

 
 
 
Beslut om naturreservat för Nördestmyran i Skellefteå kom-
mun 
(3 bilagor) 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det 
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.  
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
 
 
Administrativa uppgifter 
Namn Nördestmyran 
NVR-id 2040455 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 7 km ONO Boliden, ekokarta 23K 1-2d 

Mittkoordinat (SWEREF 99 TM): 757445, 7210922 
Naturgeografisk region 30a: Norrlands vågiga bergkullteräng med mellanbore-

ala skogsområden 
Gräns Se beslutskarta 
Ägarkategori Enskilda 
Fastigheter Brännet 2:1, Sandberg 2:1 och Södra Olofsberg 1:3 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 36 ha 
Landareal 36 ha 
Skyddad areal produktiv skog 23 ha 
 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, i synnerhet den 
kalkgynnade floran och faunan, samt att vårda och bevara värdefulla natur-
miljöer och områdets helhetsvärden. Områdets rikkärr, skogar och andra 
naturtyper ska bevaras i ett gynnsamt tillstånd. 
 
Syftet ska i huvudsak nås genom att reservatet lämnas att utvecklas fritt. 
Åtgärder som behövs för att gynna kalkkrävande växter och djur, t ex röj-
ning av uppväxande trädplantor, slåtter eller hydrologisk återställning kan 
ske vid behov.  
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Motiv för beslutet 
Nördestmyran är med sin rika flora med bla tvåblad, sumpnycklar och 
guckusko ett av de främsta rikkärren i Västerbottens län. Myrarna domine-
ras av rika fastmatte- och mjukmattekärr. Våtmarksmiljöerna omges av 
äldre tallskogar som är viktiga skyddszoner runt rikkärren och fläckvis har 
en kalkpåverkad flora. 
 
Nördestmyran är en mycket betydelsefull del av Övre Kågedalen som är av 
riksintresse för naturvård pga sina rikkärr, örtrika skogar och rika flora och 
fauna. Nördestmyran är en av Västerbottens 31 värdefulla myrar som ingår i 
Myrskyddsplanen för Sverige. Regering och riksdag har beslutat att samtliga 
våtmarker i Myrskyddsplanen ska ges ett långsiktigt skydd. Skydd av Nör-
destmyran har också högsta prioritet enligt riktlinjer i nationella och reg-
ionala strategier för skydd och restaurering av våtmarker.  
 
Sverige har ett stort internationellt ansvar för bevarande av myrar eftersom 
få länder i Europa har så varierade och lite påverkade myrar som i Sverige. 
Att skydda Nördestmyran och övriga myrar i Myrskyddsplanen är ett viktigt 
steg mot att uppnå miljömålet myllrande våtmarker. Skyddet har även bety-
delse för att nå miljömålet levande skogar genom att 23 ha produktiv skog 
undantas från skogsbruk, det bidrar också till att stärka miljömålet ett rikt 
växt- och djurliv.  
 
Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets naturvärden inte går att 
förena med exploatering av området, skogsbruk eller andra arbetsföretag 
eller anläggningar. Därför bör området i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 
§ skyddas som naturreservat enligt 7 kap 4 §. 
 
Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna för bevarandet av den bio-
logiska mångfalden och för allmänheten är stora och överväger de negativa 
effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändningen. Föreskrif-
terna har avvägts enligt 7 kap 25 § miljöbalken och går inte längre än vad 
som krävs för att syftet med reservatet ska uppnås. 
 
Länsstyrelsen bedömer att föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken inne-
bär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas 
skäl för en konsekvensutredning enligt 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 
 
 
Ärendets beredning 
Nördestmyrans rika flora och höga naturvärden har varit kända under lång 
tid. Nördestmyran är en mycket betydelsefull del av Övre Kågedalen, som 
är av riksintresse för naturvård. Vid våtmarksinventeringen på 1980-talet 
konstaderades att myrarna inom Övre Kågedalen hade högsta naturvärde 
och Nördestmyran pekades ut som en av myrarna med högst naturvärden. 
När Myrskyddsplanen för Sverige togs fram 1994 var Nördestmyran en av 
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de 31 mest värdefulla myrar i Västerbottens län som hade högst prioritet för 
skydd. Nördestmyran fick också högsta naturvärdesklass i den rik-
kärrsinventering som genomfördes 2006-2007 inom ramen för det nation-
ella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. 
 
Det konkreta arbetet med att skydda Nördestmyran inleddes i oktober 2010, 
i och med att länsstyrelsen fick kännedom om en avverkningsanmälan som 
hade lämnats in som berörde Nördestmyran. Markägarna kontaktades och en 
dialog inleddes om att skydda Nördestmyrans höga naturvärden. Dialog har 
skett vid möten och under gemensamma fältbesök. Efter värdering och för-
handling har överenskommelser träffats med samtliga fastighetsägare om 
ekonomisk ersättning för de inskränkningar i markanvändningen som reser-
vatet medför. 
 
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare och andra intressenter. 
SGU har i yttrande påpekat att området berör två gällande undersöknings-
tillstånd som innehas av Boliden AB. SGU föreslår att Boliden Mineral AB 
hörs i ärendet och att det i föreskrifterna anges att Länsstyrelsen kan ge till-
stånd till provtagning av jordlager och berggrund, om inte åverkan annat än 
obetydligt påverkar de värden som reservatet syftar till att bevara. 
 
Boliden Mineral AB har fått ärendet på remiss men har valt att inte yttra sig.  
 
Skellefteå kommun och Skogsstyrelsen tillstyrker naturreservatet och tillhö-
rande skötselplan.  
 
Remissynpunkterna har beaktats på följande sätt. Länsstyrelsen anser att 
föreskrifterna har avvägts väl i förslaget med hänsyn till de mycket höga 
naturvärdena och naturens stora känslighet i reservatsområdet. Eventuell 
prospektering bör därför prövas genom dispensansökan i vanlig ordning och 
inte omfattas av generellt undantag. 
 
 
Reservatsföreskrifter 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren av naturreservatet att 
vidta de åtgärder som behövs för att nå syftet med reservatet och som anges 
i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken. 
 
Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområ-
den inom reservatet (7 kap 5 § miljöbalken) 
 
Det är förbjudet att: 

 
1. Uppföra byggnad eller anläggning med undantag för jakttorn, 
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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. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, uppar-

beta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsvårdsåtgärd,  
 
5. flytta eller ta bort levande eller döda träd från området, 
 
6. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
7. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt vilt, 

samt för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk 

eller växtnäringsmedel. 
 
 
Föreskrifter om förpliktelse för fastighetsägare och/eller annan sakägare att 
tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet, 
 
2. uppsättning av informationstavlor, 

 
3. undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- och 

djurliv, 
 

4. skötsel- och restaureringsåtgärder såsom röjning, slåtter, avverkning och 
hydrologisk återställning. 

 
 
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, 
inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken) 
 
Det är förbjudet att: 
 
1. Framföra motordrivet fordon, med undantag för att framföra snöskoter 

vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,  
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2. störa djurlivet, t ex att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än
100 m,

3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd
inräknade,

4. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inslaift och därmed jämförbar an
ordning.

Upplysningar 

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreslaiftema gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter i området. Av vikt inom reserva
tet är tex att samtliga arter av orkideer är fridlysta enligt Artskyddsförord
nmgen. 

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

Enligt 29 kap 2 och 2a §§ mi1jöbalken gäller bl.a. att brott mot föreslaift 
som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. 

. Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreslaift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

Enligt skogsvårdslagens 4 § ska lagens bestämmelser eller föreslaifter med
delade med stöd av lagen inte tillämpas i den mån de stlider mot föreskrifter 
söm har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken. 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
NÖRDESTMYRAN I SKELLEFTEÅ KOMMUN 

 
            

 
    Guckusko. Foto: Henrik Sporrong/Länsstyrelsen 
 
 
     Länsstyrelsen i Västerbottens län            
     Storgatan 71B          
     901 86 Umeå     
     Växel: 090-10 70 00 
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1. Syftet med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, i synnerhet den kalk-
gynnade floran och faunan, samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och 
områdets helhetsvärden. Områdets rikkärr, skogar och andra naturtyper ska bevaras i 
ett gynnsamt tillstånd. 
 
Syftet ska i huvudsak nås genom att reservatet lämnas att utvecklas fritt. Åtgärder 
som behövs för att gynna kalkkrävande växter och djur, t ex röjning av uppväxande 
trädplantor, slåtter eller hydrologisk återställning kan ske vid behov. 
 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
 
2.1 Administrativa uppgifter 
 
Namn Nördestmyran 
NVR-id 2040455 
Kommun Skellefteå 
Län Västerbotten 
Lägesbeskrivning Ca 7 km ONO Boliden, ekokarta 23K 1-2d 

Mittkoordinat (SWEREF 99 TM): 757445, 7210922 
Naturgeografisk region 30a: Norrlands vågiga bergkullteräng med mellanbore-

ala skogsområden 
Gräns Se beslutskarta 
Ägarkategori Enskilda 
Fastigheter Brännet 2:1, Sandberg 2:1 och Södra Olofsberg 1:3 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 36 ha 
Landareal 36 ha 
Skyddad areal produktiv skog 23 ha 

 

 

 
 
2.2 Naturtyper inom Nördestmyrans naturreservat 
 

Kod Naturtyper (NNK) Areal (ha) 
7230 Rikkärr 11,3 
91D0 Skogsklädd myr 6,6 

   
9005 Taiga - Kalkbarrskog 13,6 
9010 Taiga 3,8 
9900 Icke-natura skog 0,3 

   
 Summa 35,6 

 
Naturtypsindelning enligt Natura-Naturtypskarteringen (NNK). 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Nördestmyran ligger drygt 5 km ONO om Boliden (2 km ONO Sandberg) i Skellef-
teå kommun. 
 

 
Karta över Nördestmyrans naturreservat med omgivningar. 
 
Geologi 
Inom reservatet domineras berggrunden (enligt SGU:s berggrundskarta 22L Rönn-
skär SV/SO) av sura metavulkaniter, precis som inom de södra delarna av det an-
gränsande naturreservatet Blylodmyran. (Inom norra delen av Blylodmyran domine-
rar istället metadiorit, som innebär en förutsättning för mer näringsrika jordarter än 
den sura metavulkaniten.) Att floran är så tydligt kalkpåverkad inom Nördestmyran 
beror antingen på att det förekommer små avvikande inslag av kalkförande berg-
grund som inte är karterad i berggrundskartan, att det finns kalkhaltig morän i områ-
det eller att rörligt grundvatten i reservatet har haft kontakt med kalkrika jordlager 
uppströms reservatet. 
 
Reservatet ligger strax under högsta kustlinjen. Jordarterna består huvudsakligen av 
svallsediment i form av sand och grovmo som delvis har täckts med våtmark/torv.  
 
Våtmarker och naturförhållanden 
Det finns tre namngivna våtmarker inom reservatet. Orrmoren och Nördestmyran på 
norra sidan om Piparbäcken och Rörmyran på södra sidan om bäcken. Piparbäcken 
letar sig in i reservatet från nordväst och rinner i sydostlig riktning genom reservatet 
genom en svagt nedskuren bäckdal. Nedströms reservatet byter Piparbäcken namn 
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till (i tur och ordning) Långsmalmyrbäcken, Dalbäcken och Myrbäcken och mynnar 
så småningom i Kågeälven. 
 
Orrmoren/Nördestmyran är ett långsmalt sluttande kärr där terrängen sluttar ca 30 
meter från den nordvästligaste delen ned mot vägen i sydost, från ca 225 möh till ca 
195 möh. På en sträcka av ca en kilometer återfinns flera olika typer av rikkärr. 
Fastmattekärren är vanligast, men det finns också öppna glest vassbevuxna mjukmat-
tekärr med inslag av lösbotten och glest tallbevuxna rika mjukmattekärr. På vissa 
delar av myren finns det svagt strukturerade sträng-flarkkärr där flera kärrtyper ligger 
sida vid sida. Det växer en hel del glest sprida myrtallar ute i kärren. I den södra 
myrkanten finns en öppen kallkälla.  
 

 
Rikt mjukmattekärr på Nördestmyran med bladvass och spridda myrtallar.  
 
Fastmattorna på Nördestmyran domineras växelvis av tuvsäv, snip eller blåtåtel me-
dan mjukmattorna oftast domineras av trådstarr. Glest spridda strån av bladvass ute i 
kärren signalerar redan på håll kalkpåverkan och en rik flora. Det växer en rad kalk-
gynnade växter i kärren, däribland dvärglummer, lopplummer, björnbrodd och rikligt 
med gräsull. Den sällsynta orkidén sumpnycklar (Dactylorhiza majalis ssp. lappo-
nica) förekommer i stort antal. Andra kalkgynnade växter på Nördestmyran är brud-
sporre, ängsnycklar, tvåblad och guckusko. Floran av brunmossor är mest utvecklad i 
kärrens blötaste delar. På myren växer bl.a. guldspärrmossa, korvskorpionmossa, 
späd skorpionmossa och maskgulmossa. Ett udda inslag i floran på Nördestmyran är 
förekomsten av pors. Pors förekommer normalt på havsstränder och kärr omedelbart 
intill havet. 
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Sumpnycklar och gräsull är två kalkgynnade växter som förekommer i Nördestmyrans naturreservat. 
 
Rikkärret Rörmyran på södra sidan av Piparbäcken sluttar tydligt åt nordost ned mot 
Piparbäcken. På den centrala delen finns lösbottenflarkar på olika höjdnivåer som 
däms av fasta blåtåtelsträngar. Den nordvästra delen är ett tallkärr av intermediär till 
rik typ. Floran är tydligt kalkpåverkad med snip, dvärglummer, björnbrodd, ängs-
nycklar, brudsporre och tvåblad. I de halvöppna rikkärrsartade svackorna/drågen som 
avvattnar Rörmyran till Piparbäcken växer hägg, rönn och gråal och på marken finns 
en vackert utbildad markflora med purpurvitmossa, guldspärrmossa, fjällskära, blod-
rot och rikligt med tvåblad och andra orkidéer. 
 
De kalkrika kärren omges till stor del av sumpig tallskog med inslag av glasbjörk och 
gran. Här och var märker man att floran är påverkad av kalk även inne i skogen. I 
fuktiga svackor växer bergrör, skavfräken, fjällskära, kärrfibbla, torta, liljekonvalj, 
ormbär, tibast, korallrot, spindelblomster, skogsnycklar och tvåblad. Det finns två 
växtplatser för guckusko i örtrik tallsumpskog i reservatets nordvästra del. Skogen är 
omkring 100 år gammal, ofta klen och det förekommer sparsamt med död ved och få 
riktigt gamla träd. Trots plockhuggning och måttlig ålder är skogen bitvis olikåldrig 
och den har potential att på sikt utveckla naturskogsvärden.  
 
Intressanta växt- och djurarter i området 
Den kalkpåverkade marken i området ger gynnsamma förutsättningar för växter och 
djur som är beroende av rikkärr och kalkbarrskogar. Artfynd (hotkategori inom pa-
rentes): brunpudrad nållav, kortskaftad ärgspik, vednål, kolflarnlav (NT), violettgrå 
tagellav (NT), ormbär, liljekonvalj, torta, fjällskära, tibast, trubbhättemossa, mask-
gulmossa, späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, gräsull, sumpnycklar (lappnyck-
lar), guckusko, ängsnycklar, brudsporre, spindelblomster, tvåblad, Jungfru Marie 
nycklar, korallrot, orre, tjäder. 
 
Kultur/markanvändningshitoria 
Enligt historiska kartor har kärren delvis använts som slåttermarker för att bärga fo-
derhö. Men idag finns det inga synliga spår efter slåtterkulturen på myrarna. Skogen i 
reservatet innehåller gott om stubbar efter plockhuggning. 
 
Friluftsliv 
Naturen i reservatet nyttjas för jakt samt svamp- och bärplockning. 
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3. Skötselområden för naturvärden 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från naturtyperna som 
finns i området samt den skötsel som ska genomföras (bilaga 1). För varje skötsel-
område redovisas ett bevarandemål som beskriver hur det ser ut när reservatet har ett 
gynnsamt bevarandetillstånd. 
 
 
3.1 Skötselområde 1: Våtmark (18 ha) 
Skötselområdet omfattar all öppen och skogklädd våtmark i reservatet. Merparten av 
våtmarkerna är rikkärr med tydligt kalkpåverkad växtlighet. Det finns också in-
sprängda kärr av intermediär typ. I myrkanterna dominerar i allmänhet glest skogbe-
vuxna intermediära kärr.  
 
Marken inom reservatet är hydrologiskt opåverkad, men det finns diken utanför re-
servatet nära reservatsgränsen. Dels finns det ett gammalt vägdike längs skogsbilvä-
gen i sydost, dels finns det färska skyddsdiken på hygget som ligger mellan Pipar-
bäcken och reservatets nordvästra delar. Dikena medför troligen ingen påverkan på 
hydrologi och naturvärden inom naturreservatet.  
 
Bevarandemål 
Våtmarkerna har ett gynnsamt bevarandetillstånd när de är hydrologiskt intakta och 
präglas av naturliga hydrologiska processer som nederbörd, grundvattenflöden, över-
svämningar etc. Typiska strukturer och arter som hör till rikkärr har ett gynnsamt 
bevarandetillstånd, t ex förekommer kalkgynnade brunmossor och guckusko långsik-
tigt i reservatet. Arealen rika och intermediära kärr uppgår till 18 ha. 
 
Skötselåtgärder 
Skötselområdets naturvärden och växt- och djurarter ska i huvudsak bevaras genom 
att området lämnas för fri utveckling utan skötselåtgärder. 
 
Om uppföljning visar att det sker igenväxning av våtmarkerna som missgynnar den 
kalkgynnade floran och faunan kan åtgärder genomföras för att gynna dessa arter. 
Aktuella åtgärder kan vara att röja bort inväxande träd eller att slåtta bladvass. Det 
ska också vara möjligt att genomföra återkommande (även årlig) slåtter av valda de-
lar av rikkärren.  
 
Det kan genomföras hydrologisk återställning om uppföljning visar att diken (utanför 
reservatet) har negativ påverkan på våtmarkernas naturvärden, flora eller fauna. Om 
åtgärden behöver omfatta mark utanför reservatet så krävs det kompletterande över-
enskommelser med berörda markägare utanför reservatet. 
 
 
3.2 Skötselområde 2: Skogsmark (18 ha) 
Skötselområdet domineras av tallskog på frisk och fuktig/blöt mark. Det finns visst 
inslag av gran och lövträd här och var, bla längs Piparbäcken. Skogen är fläckvis 
påverkad av kalkrikt grundvatten som här och var ger förutsättningar för en kalk-
präglad kärlväxtflora. Skogen har inte naturskogskaraktär och har måttligt hög ålder 
och innehåller sparsamt med gamla träd och död ved. 
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Bevarandemål 
Skötselområdets skogar har ett gynnsamt tillstånd då de präglas av naturliga proces-
ser så som trädens åldrande och döende, skogsbrand, stormfällningar, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Skötselområdet 
erbjuder kalkgynnade växter, bla guckusko, gynnsamma livsbetingelser. Skötselom-
rådet innehåller också betydande mängder död ved till fromma för vedlevande växter 
och djur. Om brand uppkommer spontant kan området med fördel brinna. Arealen 
taiga ska på lång sikt vara 18 ha. 
 
Skötselåtgärder 
Skötselområdets naturvärden och växt- och djurarter bedöms kunna bevaras genom 
att området lämnas för fri utveckling, utan särskilda skötselåtgärder. 
 
Vid behov kan dock artinriktade skötselåtgärder genomföras om det behövs för att 
gynna kalkkrävande växter och djur. Det kan t ex röra sig om utglesning eller luck-
huggning för att gynna ljuskrävande arter.  
 
Det kan genomföras hydrologisk återställning om uppföljning visar att diken (utanför 
reservatet) har negativ påverkan på våtmarkernas naturvärden, flora eller fauna. Om 
åtgärden behöver omfatta mark utanför reservatet så krävs det kompletterande över-
enskommelser med berörda markägare utanför reservatet. 
 
 
4. Friluftsliv 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och an-
läggningar (bilaga 1). Antalet besökare i reservatet bedöms bli begränsat. 
 
Mål för friluftslivet 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess natur-
givna förutsättningar. Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt vid vägen 
som beskriver natur- och kulturmiljöer i reservatet, föreskrifter för allmänheten samt 
en karta. I övrigt kommer reservatet inte innehålla några anläggningar för friluftsliv. 
 
Skötselåtgärder 
En informationsskylt ska monteras vid vägen. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Det finns inga övriga anläggningar inom reservatet förutom enstaka älgtorn/kojor. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
Jakt och fiske får bedrivas inom reservatet enligt gällande lagstiftning och i enlighet 
med gällande reservatsföreskrifter. 
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7. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets an-
visningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 
 
 
8. Sammanställning av skötselåtgärder 
 
Skötselåtgärd Var Tidpunkt Prioritet1 

Informationsskylt vid vägen Se bilaga 1 2015 – 2016 1 
Röjning av inväxande träd på 
våtmark 

Skötselområde 1 Vid behov   

Slåtter av bladvass Skötselområde 1 Vid behov  
Annan slåtter (årlig/ återkom-
mande) 

Skötselområde 1 Vid behov  

Utglesning/luckhuggning Skötselområde 2 Vid behov  
Hydrologisk återställning Skötselområde 1+2 Vid behov  
1Siffran anger prioriteringsordning, om genomförande av skötselåtgärder begränsas av tillgängliga 
resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
 
 
9. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, 
även anläggningar, gränsutmärkning och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska 
dokumenteras och åtgärdas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett un-
derlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 
 
9.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfatt-
ning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras. Även kostnaderna för åtgär-
derna ska noteras. 
 
9.2 Uppföljning av bevarandemål 
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av 
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och 
Naturtypsindelning.  
 
 
 
Kartbilaga: 
1. Skötselområden och friluftsanläggningar 
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