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Enligt sändlista

Beslut om Rengårdstjärnens naturreservat i Skellefteå kommun
(4 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 3.
Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id:
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Värdetrakt (enligt Skogsskyddsstrategin, 2005)
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog

Rengårdstjärnen
2402273
2040529
Skellefteå
Västerbotten
Rengårdstjärnen ligger 12 km N Lövånger,
Ekokarta 22L 2c,
mittkoordinat: 801700, 7165200 (SWEREF99TM)
29a, kustslätter och dalar vid Bottenviken
Nr: 8, Lövångerskusten (granskogstrakt)
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Önnesmark 3:3, S:3, Skellefteå
Länsstyrelsen
22 hektar
21 ha
13 ha

Syftet med reservatet
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Barrsumpskogen, den boreala brandpåverkade barrnaturskogen och våtmarkerna med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skyddsvärda arter ska vårdas och bevaras.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 43

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.
Naturvårdsförvaltningens inriktning ska vara fri utveckling samt naturvårdsbränning i delar av området för att vidmakthålla ett brandpräglat ekosystem med därtill hörande successioner.
Motiv för beslutet
Rengårdstjärnens naturreservat utgör ett litet utsnitt med högproduktiv gransumpskog och brandpräglad naturskog. Skogstyper som tidigare var vanliga
i det boreala naturlandskapet. Motiv för skyddet är att bevara de höga naturvärden och att motverka en exploatering av området. Många av områdets
kvalitéer är knutna till naturskogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta
och hotade arter beroende av naturliga processer som brand och naturskogsstrukturer som exempelvis död ved och gamla träd.
Områden med naturskog och högproduktiva skogar med höga naturvärden
blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa kvarvarande fragment av
det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Inom den naturgeografiska region (29a) där Rengårdstjärnens naturreservat är beläget utgör arealen formellt skyddad naturskog endast cirka 1,5 procent av den totala skogsmarksarealen. Länsstyrelsen bedömer att Rengårdstjärnens högproduktiva gransumpskog och naturskogsdelar är prioriterat för skydd enligt både den nationella och regionala
strategin för skydd av skog. Reservatet ligger i en utpekad värdetrakt - en
koncentration av områden med höga naturvärden. Inom Rengårdstjärnen
förekommer delar med naturliga successioner efter brand. Genom beslutet
säkerställs de höga naturvärdena och med hänsyn till områdets läge inom en
värdetrakt är förutsättningarna goda för att långsiktigt bevara och utveckla
de befintliga värdena.
I och med detta beslut om naturreservat så skyddas ytterligare drygt 13 hektar produktiv skogsmark. Det bidrar därför till att stärka möjligheterna att nå
miljömålet levande skogar. Ett arbete som syftar till att säkra den biologiska
mångfalden i Västerbottens skogslandskap.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk eller annan exploatering inte går att
förena med ett bevarande av områdets värden. Länsstyrelsen bedömer också
att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande
av områdets helhetsvärden. Därför är detta, enligt länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 § bör skyddas i
form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. Länsstyrelsen bedömer också att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen.
Länsstyrelsen bedömer vidare att de positiva effekterna av bevarandet för de
värdefulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap 25 § har
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länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att
syftet ska uppnås.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen enligt 7 kap. 30§
miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser
att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning.
Reservatsföreskrifter
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
2. anlägga väg, mark- eller luftledning,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yteller 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, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd,
5. flytta eller ta bort levande eller döda träd,
6. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
7. framföra motordrivet fordon,
8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk
eller växtnäringsmedel,
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 utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges:

Länsstyrelsen
Västerbotten

4

Beslut
Diarienummer

2013-11-04

511-8769-2011

1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
3. skötselåtgärder såsom naturvårdsbränning av skogsmark och uthägn av
klövvilt enligt bilaga 2 till detta beslut,
4. undersökningar och övervakning av områdets växt- och djurarter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.
Det är förbjudet att:
1. framföra motordrivet fordon,
2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig närmare rovfågelbo än 100 m,
3. göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd
inräknade,
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar,
5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
Undantag från föreskrifterna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
b) nödvändig dikesrensning av utloppsdiken från dikessystem som avvattnar
angränsande mark efter det att samråd skett med länsstyrelsen,
c) snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
d) uttransport av fälld älg eller björn,
e) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
f) bär- och matsvampsplockning,
g) blomplockning för eget behov,
h) spontant uppkommen brand att löpa fritt.
Ärendets beredning
Rengårdstjärnens höga naturvärden blev först kända 2001 i samband med
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Ideell naturvård har sedan påvisat för länsstyrelsen att det finns höga naturvärden i området kring Ren-
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gårdstjärnen. Totalt finns fem olika nyckelbiotoper klassade i området samt
skogar med höga naturvärden på angränsande marker. Länsstyrelsen inventerade området 2006. Då konstaterades höga naturvärden i ett större område,
totalt avgränsades cirka 40 hektar.
Arbetet med att bilda naturreservat inleddes då länsstyrelsen fick kännedom
om att avverkningar av höga naturvärden planerades inom området. Länsstyrelsen informerade markägarna om de höga naturvärdena och föreslog att
området skulle skyddas som naturreservat. Naturvårdsverket tillstyrkte
2006-11-25 att länsstyrelsen kunde påbörja diskussioner med markägarna
om att bilda ett naturreservat av området.
Då länsstyrelsen inte fick klarhet i huruvida avverkningen inom det skyddsvärda området skulle genomföras eller inte fattade länsstyrelsen 2007-02-16
beslut om ett interimistiskt naturreservat för att hindra skador på områdets
naturvärden. Det interimistiska reservatsbeslutet kom försent, den planerade
avverkningen hann genomföras och avslutades samma dag som beslutet
fattades. Det interimistiska beslutet överklagades av markägarna men överklagan avslogs av regeringen 2008-04-24.
Ett nytt mindre förslag till naturreservat, det nu föreliggande, togs fram av
länsstyrelsen till följd av avverkningen. Kring detta förslag har samråd genomförts med berörda markägare vid gemensamma möten inomhus och i
fält samt vid enskilda samtal. Dialogen har lett till att reservatets föreskrifter
och gränser har justerats. Området har värderats och överenskommelser om
intrångsersättning har träffats med markägarna.
Reservatsförslaget har varit ute på remiss. Skellefteå kommun, Malå sameby
samt Skogsstyrelsen yttrar sig positivt om reservatet. SGU anser att det vore
lämpligt att föreskrifterna medger provtagning av jordlager och berggrund,
om provtagningen endast obetydligt påverkar utpekade naturvärden. Om
frågan skulle bli aktuell hänvisar Länsstyrelsen till ordinarie förfarande med
en ansökan om dispens från föreskrifterna.
Upplysningar
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap 7 § Miljöbalken medge dispens från
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap 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.
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Enligt skogsvårdslagens 4 § ska lagens bestämmelser eller föreskrifter inte
tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 7 kap. Miljöbalken.
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SKÖTSELPLAN FÖR
RENGÅRDSTJÄRNENS NATURRESERVAT
I SKELLEFTEÅ KOMMUN

Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 43

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 3 till Beslut om Rengårdstjärnens naturreservat i
Skellefteå kommun.

2

Skötselplan
Diarienummer

2013-11-04

511-8769-2011

1. Syfte med säkerställande och skötsel
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Barrsumpskogen, den boreala brandpåverkade barrnaturskogen och våtmarkerna med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skyddsvärda arter ska vårdas och bevaras.
Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.
Naturvårdsförvaltningens inriktning ska vara fri utveckling samt naturvårdsbränning i delar av området för att vidmakthålla ett brandpräglat ekosystem med därtill hörande successioner.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id:
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Värdetrakt (enligt Skogsskyddsstrategin, 2005)
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog

Rengårdstjärnen
2402273
2040529
Skellefteå
Västerbotten
Rengårdstjärnen ligger 12 km N Lövånger,
Ekokarta 22L 2c,
mittkoordinat: 801700, 7165200 (SWEREF99TM)
29a, kustslätter och dalar vid Bottenviken
Nr: 8, Lövångerskusten (granskogstrakt)
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Önnesmark 3:3, S:3, Skellefteå
Länsstyrelsen
22 hektar
21 ha
13 ha

2.2 Naturtypsindelning
Naturtyp enligt KNAS1
Areal (ha)
Barrblandskog
5,6
Barrsumpskog
7,1
Triviallövskog
1,1
Våtmark
7,3
Vatten
0,9
1
KNAS-typer, kontinuerlig naturtypskartering enligt naturvårdsverket med
korrigeringar efter fältobservationer.
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Naturtyper enligt NNK2
Areal (ha)
3100 sjö
1,0
7140 Öppna mossar och kärr
7,1
9010 taiga
12,0
9900 Icke natura-skog (ung
1,9
lövrik granskog)
2
Naturtypsindelning i NNK-typer, kartering enligt Natura 2000, basinventering skyddad natur.
2.3 Beskrivning av reservatet
Rengårdstjärnen ligger cirka12 km norr om Lövånger i Skellefteå kommun,
omedelbart väster om E4:an. Höjden över havet är 20 meter. Området utgörs
av flack torvbunden mark, själva Rengårdstjärnen samt en moränbacke i den
östra delen. Berggrunden består av ådergnejsomvandlad, migmatiserad
metagråvacka. Metagråvacka är karakteristisk för berggrunden i länets kustområde. Reservatet ligger under högsta kustlinjen, H K. Det löper ett par
större diken i den västra delen som avvattnar i Rengårdstjärnen som är en
sänkt sjö som bara tidvis har en öppen vattenspegel.

Skogarna i området består av gran- och barrblandskogar med ett sparsamt
lövinslag. Stora delar av objektet har medelgod - hög produktivitet, och speciellt i den dikade sumpskogen väster om tjärnen har skogen vuxit till ordentligt efter dikningsingreppen. Där står en högrest, stamtät och grandominerad skog med en viss skiktning. Marken som varierar från frisk till blöt,
har till följd av dikningen säckat ihop när grundvattennivån sjunkit, vilket
gör att många träd nu står på styltrötter. Beståndsåldern är cirka 130 år med
ett visst inslag av 150 – 200 åriga granar, men även enstaka tallar. Död ved
förekommer allmänt, främst i form av stående torra granar, men även som
lågor i olika nedbrytningsstadier. Mestadels är det allmänt med hänglavar i
området framför allt skägglavar. I hela delområdet finns tämligen väl nedmultnade, gamla avverkningsstubbar, men senare skogliga ingrepp saknas i
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stort. I kanten mot detta delområde, närmast den sänkta tjärnen, står en ung,
ca 30 – 40 år gammal björkdominerad skog. Slutligen kan nämnas ett litet
genomgallrat delområde på cirka 1 hektar som ligger insprängt i den dikade
sumpskogen. Här står ett 70-80 årigt bestånd med ett tydligt björkinslag.
Dessutom förekommer det spridda tallöverståndare på cirka 200-300 år.
Många har vridna och platta kronor.
Öster om tjärnen står en gammal barrblandad skog på fast mark. Skogen är
bitvis flerskiktad och bitvis mer öppen, beståndet är ca 150-200 år. Några
mindre kärr/vätar skapar en viss variation i det annars enhetliga delområdet.
Här är allmänt med hänglavar och död ved. I större delen saknas sentida
avverkningsspår och området är heller inte dikat. Merparten är klassad som
nyckelbiotop.
Rengårdstjärnen är en sänkt sjö som tidvis har en öppen vattenspegel. Den
omges av öppna våtmarker.
Kulturspår i området utgörs främst av dikena och den sänkta sjön. Det finns
inga registrerade fornlämningar i området.
Noterade arter i området (Hotkategori inom parentes enligt ”Rödlistade arter
i Sverige 2010” Gärdenfors m fl.): gammelgranskål (NT), harticka (NT),
ullticka (NT), kötticka (NT), tallticka (NT), gränsticka (NT) stjärntagging
(NT), liten sotlav (VU), rödbrun blekspik (NT), trädbasdynlav, violettgrå
tagellav (NT), tretåig hackspett (NT), järpe.

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras inom
respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas ett
bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett gynnsamt bevarandetillstånd.
3.1 Skötselområde 1, fri utveckling
Skötselområdet utgörs av ett sammanhållet område med dikad gransumpskog. En mindre del på cirka 1 ha utgörs av triviallövskog efter avverkning/dikning. Bedömningen är att även denna del på sikt kommer att utvecklas till grandominerad sumpskog. Den resterande delen som utgör merparten av skötselområdet har tydliga naturskogsstrukturer, som inslag av
senvuxna träd, allmän hänglavsförekomst, viss skiktning, spridning i ålder
och diameter samt allmän förekomst av död ved i olika former och nedbrytningsstadier. Efter de utförda dikningsingreppen är skogen inte påverkad av
modernt skogsbruk. Naturliga processer såsom självgallring och stormfällning pågår.
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Bevarandemål för skötselområde 1
Skötselområdet ska präglas av att naturliga processer tillåts fortgå ostört.
Exempel på sådana processer är självgallring, stormfällning, översvämning,
svampars och insekters nedbrytning av ved och nyetablering av träd. Naturskogsstrukturer såsom gamla grova träd, döda och döende träd, skiktning
samt spridning i ålder och diameter ska vara allmänt förekommande. Som
en del i skogens naturliga utveckling kan de naturliga processerna göra att
skogsområdet under perioder kan komma att få en förändrad karaktär, t ex
efter en översvämning eller omfattande stormfällning.
Skötselåtgärder för skötselområde 1
Inga åtgärder
3.2 Skötselområde 2, Brandpåverkad skog låg prioritet för naturvårdsbränning just nu
Skötselområdet utgörs av den gamla barrblandade skogen öster om Rengårdstjärnen. Skogen är olikåldrig, men endast svagt skiktad. Det finns gott
om gamla träd och det är bitvis allmänt med död ved. Marken är frisk och
fältskiktet domineras helt av blåbärsris. Det finns brandspår i form av kol i
marken som visar att området tidigare brunnit.
Bevarandemål för skötselområde 2
Skötselområdet ska präglas av naturliga processer som exempelvis brand,
stormfällning, insektsangrepp, nedbrytande vedsvampar, och nyetablering
av träd. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa processer göra
att skogsområdet under perioder kan komma att få en förändrad karaktär.
Lövrika successioner i olika faser kan finnas inom området. Skogens struktur och sammansättning kan vara tydligt påverkad av brand och branden kan
ha en roll i områdets utveckling. Träd med brandljud kan förekomma. I perioder efter brand kan områden vara öppna och luckiga med nya spirande
trädgenerationer. Normalt hyser beståndet betydande mängder död ved. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av brand etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara mer sluten.
Skötselåtgärder för skötselområde 2
Fram till och efter en eventuell bränning ska området formas av naturliga
processer. Det innefattar även att spontana bränder kan tillåtas. I första hand
prioriteras inte naturvårdsbränning här, men det kan vara lämpligt i detta
område då brand har varit en del i den naturliga störningsdynamiken. Även
om skogen tidigare brunnit är den i dagsläget inte prioriterad för bränning,
eftersom det är ett litet område som ligger utanför de landskap där brand och
bränning är prioriterat enligt nu gällande strategier. Det ska dock inte utgöra
hinder för en framtida naturvårdsbränning i området om det bedöms möjligt
och lämpligt inom ramen för förvaltningen av brandpräglade miljöer.
Stängsling
Om den föryngring som kommer efter en bränning utgörs av ett stort lövuppslag, som bedöms ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av
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intensivt älgbete ska möjligheten att bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.
3.3 Skötselområde 3, våtmarker med fri utveckling
Skötselområdet består huvudsakligen av öppen myr som delvis utgörs av en
sänkt tjärn. Vegetationen utgörs av olika starr-arter med inslag av vass. Ett
par diken avvattnar ut i våtmarken.
Bevarandemål för skötselområde 3
Skötselområdets ska fortsättningsvis präglas av naturliga processer med de
strukturer och artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkernas
hydrologi är påverkad av de gamla dikena men de årstidsvisa variationer i
flöden och vattenstånd som förekommer ska tillåtas fortgå ostört.
Skötselåtgärder för skötselområde 3
Inga åtgärder.
3.4 Skötselområde 4, vatten med fri utveckling
Skötselområdet består av den sänkta Rengårdstjärnen som utgör en spillra
av sitt forna jag till följd av den förändrade hydrologin. Den resterande tjärnen är omgärdad av våtmarker och tydligt humuspåverkad. Vattenspegeln
fylls på av de diken som avvattnar ut i våtmarken.
Bevarandemål för skötselområde 4
Skötselområdet ska utvecklas fritt utifrån nuvarande hydrologiska status och
de strukturer och artsamhällen som hör denna naturtyp till.
Skötselåtgärder för skötselområde 4
Inga åtgärder.

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv
och anläggningar, bilaga 1. Besöksfrekvensen till Rengårdstjärnen bedöms
bli begränsad. Tillgängligheten är god i omedelbar anslutning till E4:an. I
områdets östligaste del i anslutning till E4:an bildar en grindförsedd skogsbilväg gräns för reservatet. Där finns möjlighet att nå reservatet. Det är
också en lämplig plats för informationsskyltning.
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån
dess naturgivna förutsättningar. Då den förväntade tillströmningen till reservatet bedöms bli liten finns inget behov av att anlägga parkeringsplatser.
Det finns möjligheter att parkera vid avtaget från E4:an in på skogsbilvägen.
En skyltplats av enklare slag föreslås. Lämplig plats för parkering och informationsskyltning redovisas i bilaga 1.
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Mål för friluftsliv och anläggningar
Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet
samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten.
Skötselåtgärder för friluftsliv och anläggningar
Montering av informationsskylt.

5. Övriga anläggningar
Det finns ett par diken genom sumpskogen som avvattnar markerna norr och
väster om reservatet. I föreskrifterna finns undantag som möjliggör rensning
av dessa diken. I övrigt finns inga kända anläggningar inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i
enlighet med gällande reservatsföreskrifter.

7. Utmärkning av gränser
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov.

8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskylt
Naturvårdsbränning
Hägn för att gynna löv efter bränning

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1
Ev. behov bedöms efter fältbesök

Prioritet1
1
3
3

1

Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna 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, utmärkningen av och informationsskyltningen vid reservatet. Uppföljningen ska ske årligen. Brister och fel ska dokumenteras och
åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
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9.1 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. Även kostnaderna för åtgärderna 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 (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinventering av skyddad natur.

Bilagor
1. Skötselområden och förslag på infoskyltens läge

Beslut
2013-12-19

Diarienummer

1(1)

511-8769-2011

Länsstyrelsen
Västerbotten

Enligt sändlista

Rättelse av skrivfel
(1 bilaga)
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att rätta felaktigt angiven fastighetsbeteckning i
Länsstyrelsens beslut den 4 november 2013,dm 511-8769-2011. Den rik
tiga fastighetsbeteckningen ska vara Önnesmark 3:1.
Kopia av rättat beslut bifogas.
Bakgrund och motivering
Länsstyrelsen beslutade den 4 november 2013 att ett område kallat Ren
gårdstjämen i Skellefteå kommun ska var natmTeservat.
I Länsstyrelsens beslut har felaktigt angivits att fastighetsbeteckningen till
Önnesmark 3:3. Vi har nu uppmärksammat felet och konigerat det.
Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) får bland annat uppenbara skriv
och räknefel rättas.

(

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 0 I 0-2254443

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

