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Enligt sändlista 
 
 
Beslut om naturreservat för Rävahidalen  
i Vännäs kommun 
(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 Rävahidalen 
Nummer 2402191 
Reg-DOS id 2014008 
Natura 2000 -  
Kommun Vännäs 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 5 km VNV om Vännäs, ekokarta 20J 9h 

Mittkoordinat (RT90, 2,5 gon Väst): 1688804, 7096362 
Naturgeografisk region 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanbore-

ala skogsområden  
Gräns Se beslutskarta 
Ägarkategori Staten genom naturvårdsverket 
Fastigheter Delar av Nyby 3:8 och Nyby 3:9 

Fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 17,5 ha 
Skyddad areal produktiv skog 17,5 ha 
 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med säkerställande och skötsel av Rävahidalens naturreservat är att 
bevara värdefulla naturmiljöer såsom naturskogsartade och produktiva gran-
skogar. Syftet uppnås genom att naturliga processer tillåtas fortgå ostört. 
Naturskogsstrukturer som skiktning, död ved och gamla grova träd ska fin-
nas i gynnsam omfattning. Typiska växt- och djursamhällen och arter inom 
området ska ha ett gynnsamt tillstånd. Friluftsliv som grundar sig på alle-
mansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska kunna se 
och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver friluftsliv, ska 
reservatet även kunna nyttjas för naturstudier, undervisning samt forskning. 
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Motiv för beslutet 
Rävahidalens naturreservat utgör ett väl sammanhållet område med högpro-
duktiv och till största delen naturskogsartad granskog. Träd i olika åldrar 
och storlekar, gamla granar och tallar på mer än 200 år liksom död ved i 
olika dimensioner och nedbrytningsklasser förekommer i större delen av 
reservatet. Merparten av skogen är hänglavsrik, luckig och gruppställd. I 
vissa delar av området förekommer inslag av gamla grova aspar och vårt-
björkar. Utmed den bäck som rinner genom området finns gransumpskogar 
av frodig örttyp. Exempel på rödlistade arter som påträffats i området är 
mindre hackspett, tretåig hackspett, gammelgransskål, gränsticka, tråd-
brosklav, småflikig brosklav, violettgrå tagellav och vedtrappmossa. 
 
Skogar med hög bonitet är en naturtyp som är ovanligt svagt representerad 
inom skyddad areal i länet. Rävahidalens karaktär av högproduktiva och 
relativt opåverkade skogar kombinerat med att området ligger beläget långt 
österut gör det därför särskilt skyddsvärt. Områden med naturskog blir allt 
mer sällsynta i länet och att bevara dessa kvarvarande fragment av det ur-
sprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga 
flora och fauna. Inom den naturgeografiska region (30 a) där Rävahidalen är 
beläget utgör arealen skyddad naturskog endast 0,4 % av den totala skogs-
marksarealen. Högproduktiva granskogar är prioriterade för skydd i den 
regionala strategin för skydd av skog. Området har vidare stor betydelse för 
flera sällsynta och hotade arter som är helt beroende av gamla naturskogar.  
 
Länsstyrelsen bedömer att området är prioriterat enligt de nationella och 
regionala strategierna för skydd av skog. I och med detta beslut om naturre-
servat så skyddas 15,4 hektar produktiv skogsmark med höga naturvärden. 
(2,1 ha av området är sedan tidigare skyddat som biotopskydd). Skyddet av 
detta område bidrar därför till att närma sig miljömålet levande skogar.   
 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk och andra arbetsföretag eller anlägg-
ningar ej går att förena med bevarande av områdets värden. Området är vik-
tigt för bevarande av den biologiska mångfalden. 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 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 markanvändning. Vid avväg-
ning enligt 7 kap 25 § har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går 
längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås. 
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Ärendets beredning 
Rävahidalens höga naturvärden uppmärksammades i samband med Skogs-
vårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering under 1990-talet. I maj 1995 be-
slutade Skogsvårdsstyrelsen om att bilda ett 2,1 ha stort biotopskydd av en 
mindre del av området. Under sommaren 2006 genomförde länsstyrelsen en 
egen inventering av större nyckelbiotoper och skog i anslutning till större 
nyckelbiotoper i länets östra del. I samband med en avverkningsanmälan av 
området under hösten 2006 beslutade sig länsstyrelsen med att gå vidare och 
bilda naturreservat av området. Eftersom området getts hög prioritet i läns-
styrelsens arbete med att bevara hotade naturtyper begärde länsstyrelsen 
besked från Naturvårdsverket om verket var berett att skjuta till medel för 
att skydda området som naturreservat. Naturvårdsverket tillstyrkte i novem-
ber 2006 att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar med berörd markäga-
re med syfte att bilda naturreservat av området. Länsstyrelsen har sedan be-
sökt området vid ett flertal tillfällen för att samla in ytterligare underlag om 
områdets naturvärden.  
 
Länsstyrelsen tog i november 2006 kontakt med markägarna för att informe-
ra om länsstyrelsens planer på ett reservat. Därefter har värdering av marken 
genomförts och staten har sedan förhandlat med markägarna om ersättning. 
I januari 2008 var förhandlingarna avslutade och avtal upprättades mellan 
parterna där staten köpte marken.  
 
Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndighe-
ter. Samtliga instanser som inkommit med yttrande tillstyrker länsstyrelsens 
reservatsförslag. Remissinstansernas synpunkter har beaktats i skälig ut-
sträckning i beslutet. 
 
 
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 de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i den till detta beslut hörande skötsel-
planen. 
 
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 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, schak-
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ta, 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 skogsbruks- eller skogsvårdsåt-
gärd,  

 
5. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
 
6. framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fälld älg 

vid älgjakt och för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark, 
 
7. 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. skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan,  
 
4. undersökningar och övervakning av områdets växt och djurarter. 
 
 
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 snöskoterkörning 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, döda, stående och liggande träd 

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

med undantag för bär och matsvamp,  
 
5. fånga eller insamla insekter och andra djur,  
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6. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-
ordning.

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 8 och 9 §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot före-
skrift 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. 

Efter bildandet av naturreservatet omfattas området inte av bestämmelserna 
i skogsvårdslagen. 

Chris Heister 

Andreas Garpebring
Bilagor 
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
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1. Syftet med säkerställande och skötsel 
Syftet med säkerställande och skötsel av Rävahidalens naturreservat är att bevara 
värdefulla naturmiljöer såsom naturskogsartade och produktiva granskogar. Syftet 
uppnås genom att naturliga processer tillåtas fortgå ostört. Naturskogsstrukturer som 
skiktning, död ved och gamla grova träd ska finnas i gynnsam omfattning. Typiska 
växt- och djursamhällen och arter inom området ska ha ett gynnsamt tillstånd. Fri-
luftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och 
besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter. Utöver 
friluftsliv, ska reservatet även kunna nyttjas för naturstudier, undervisning samt 
forskning. 
 
2. Beskrivning av naturreservatet 
 
2.1 Administrativa uppgifter 
Namn Rävahidalen 
Nummer 2402191 
Reg-DOS id 2014008 
Natura 2000 -  
Kommun Vännäs 
Län AC 
Lägesbeskrivning Ca 5 km VNV om Vännäs, ekokarta 20J 9h 

Mittkoordinat (RT90, 2,5 gon Väst): 1688804, 7096362 
Naturgeografisk region 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanbore-

ala skogsområden  
Gräns Se beslutskarta 
Ägarkategori Staten genom naturvårdsverket 
Fastigheter Delar av Nyby 3:8 och Nyby 3:9 

Fastighetsbildning pågår 
Förvaltare Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Totalareal 17,5 ha 
Skyddad areal produktiv skog 17,5 ha 
 
 
2.2 Naturtyper inom området   
Naturtypsindelning1 Areal (ha)  
Tallskog Tallskog av lingonristyp (2.1.1.4) 0,5 ha

Granskog av blåbärsristyp (2.1.2.1) 
Granskog av lågormbunkstyp (2.1.2.2) 

9,3 ha

1Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden, 1994 (se bilaga 1). 

4,7 ha
Granskog 

Granskog av lågörtstyp (2.1.2.4) 3,0 ha

 
Naturtypsindelning2 Areal (ha) 

Västlig taiga (9010) 11,9 ha
Örtrik granskog (9050) 2,6 ha

Skog 

Övrig skogsmark (9900) 3,0 ha
2 Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur, rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (se bilaga 2). 
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2.3 Beskrivning av reservatet 
Rävahidalen ligger ca 5 km VNV om Vännäs på den sydliga utlöparen av Erikaber-
gets östsluttning ner mot Umeälven. Själva Rävahidalen utgörs av en mindre ravin 
som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En 
mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en 
tidvis vattenförande bäck ansluter från norr.  
 

 
Översiktskarta Rävahidalens naturreservat, Vännäs kommun. 
 
Berggrunden inom reservatet består av ögonförande granit-granodiorit, som avviker 
från den karakteristiska metagråvackan i kustregionen. Hela reservatet ligger under 
högsta kustlinjen. Jordarterna domineras av finkorniga havs- och sjösediment i de 
lägre liggande delarna och svallad, finkornig och blockfattig morän i de övre delarna. 
Här och var längs ravinen finns inslag av blockiga partier.  
 
Skogen i reservatet är helt och hållet grandominerad. Merparten av områdets skogar 
är högrest och bitvis även grov. Skogarna är överlag skiktade, olikåldriga och grupp-
ställda. Granar på mellan 120 till 150 år dominerar, men i nästan hela området finns 
inslag av äldre granar på uppemot 200 år. I och i kring bäckravinen finns ett område 
med högproduktiv granskog med god skiktning och diameterspridning. Längs bäcken 
i ravinbottnen är marken fuktig med inslag av vitmossemattor och gott om vatten-
fyllda hålrum. I detta område är inslaget av gråal och glasbjörk stort. Många träd har 
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välutvecklade rotsocklar. Det rörliga markvattnet intill bäcken bidrar till ett stort in-
slag av lågörter och ormbunkar. Närmast bäcken finns en stor omsättning av träd. 
Häftiga vårflöden verkar orsaka skred som skadar rötter och ibland för med sig hela 
grupper av träd. De centrala delarna av ravinen saknar sentida spår av skogsbruk och 
hyser en riklig tillgång på död ved i alla dess former. Övriga delar av ravinen är nå-
got mer påverkade av plockhuggningar vilket främst märks genom att det är mer 
sparsamt med äldre död ved. Det stabila och fuktiga mikroklimatet i ravinen gör att 
området hyser rikligt med epifytiska lavar, olika skägglavsarter (Usnea spp) samt 
garnlav (Alectoria sarmetosa) förekommer i riklig mängd på de äldre granarna. På en 
200 årig gran i ravinens västra del har den mycket känsliga och starkt hotade tråd-
brosklaven (Ramalina thrausta) hittats. I den nordöstligaste delen av ravinen är sko-
gen tydligt yngre, omkring 100 år gammal, men med stor diameterspridning på trä-
den, allmänt lövinslag och en hel del klen död ved av både gråal, björk och gran. På 
ömse sidor om ravinen växer i huvudsak äldre, högproduktiva granskogar med varie-
rande inslag av tall och löv. De nedre delarna av sluttningarna är tydligt påverkade av 
rörligt markvatten och har ett påtagligt örtinslag i fältskiktet. Lövinslaget är överlag 
måttligt utanför ravinen, men här och var finns en del grova aspar, liksom en del 
björk och enstaka sälgar. Tillgången på död ved varierar inom området. I sluttningar-
na och i det sumpdråg som ansluter till bäckravinen finns det i allmänhet rikliga 
mängder med både torrträd och lågor i olika grovlekar. De flesta av dem är relativt 
färska, men även en del äldre död ved finns. Det är överlag gott om röt- och insekts-
angripna granar i hela området och många stående döda träd är barkflängda av födo-
sökande hackspettar. På åsryggen mellan sumpdråget och östsluttningen är skogen 
mer påverkad av plockhuggningar. Här har skogen en utställd beståndsstruktur och 
hyser enbart en del stående eller färsk liggande död ved. Söder om ravinen, liksom i 
reservatets västligaste del finns ett påtagligt inslag av gamla tallöverståndare. Delar 
av området söder om ravinen har även karaktären av stavagranskog med ett tätt, snå-
rigt underbestånd av klen men senvuxen gran. Mindre delar av reservatet består av 
kraftigt påverkade skogar. Nordväst om ravinen finns ett mindre område på ett par 
hektar med tätvuxen och oskött ca 50 årig granskog med stort inslag av glasbjörk och 
gråal. Detta område verkar vara avverkat för ca 50 - 60 år sedan och därefter lämnat 
utan åtgärder. Längs reservatets södra kant finns även ett mindre område med gallrad 
och utställd 140 årig granskog utan naturskogsstrukturer. 

 
Produktiv granskog med gott om död ved. Foto: A. Garpebring/Lst 
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Rävahidalens karaktär av relativt orörd och högproduktiva grannaturskog med gott 
om död ved gör området gynnsamt för flera hotade och ovanliga arter knutna till den-
na naturtyp. Följande ovanliga och intressanta arter har påträffats inom reservatet 
(hotkategori enligt rödlista 2005 inom parentes): gammelgransskål (NT), gränsticka 
(NT), granticka, tickmussling, sotticka, ullticka, bårdlav, garnlav, gulnål, lunglav 
(NT), skinnlav, småflikig brosklav (NT), stuplav, trådbrosklav (EN), trädbasdynlav, 
violettgrå tagellav (NT), kranshakmossa, vedflikmossa, vedtrappmossa (NT), brud-
borste, grönpyrola, strutbräken, ögonpyrola, järpe, mindre hackspett (NT), spillkråka, 
tretåig hackspett (VU) och trädkrypare. 
 
Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. I 
huvuddelen av området finns det gott om äldre avverkningsstubbar efter dimensions- 
och plockhuggningar. Reservatets skogar har under lång tid nyttjats som vinterbetes-
område av rennäringen. 
 
Rävahidalen är främst ett lokalt friluftsområde och används för jakt, svamp- och bär-
plockning. 
 
 
3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och åtgärder 
Hela reservatet utgör ett skötselområde (bilaga 3). För skötselområdet redovisas ett 
antal mätbara bevarandemål. Skötselområdets bevarandetillstånd anses gynnsamt när 
dessa bevarandemål är uppnådda.  
 
3.1 Skötselområde 1, skog med fri utveckling, areal 17,5 ha 
Skötselområdet består av hela reservatet och utgörs uteslutande av skogsmark. Sko-
gen består till stora delar av högproduktiv granskog, delvis på mark som är påverkad 
av rörligt markvatten (bilaga 3, delområde 1). Merparten av skötselområdet utgörs 
redan i dag av olikåldriga bestånd med gott om död ved och gamla träd. Skötselom-
rådets skogar ska lämnas för fri utveckling, vilket innebär att utvecklingen ska präg-
las av naturliga processer så som trädens åldrande och döende, stormfällningar, in-
sekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. De are-
aler skog i skötselområdet som ej utgörs av naturskog i dag ska på sikt och genom 
frånvaro av mänskliga ingrepp få utvecklas mot ett naturskogsartat bestånd med 
samma bevarandemål som omgivande skogar. 
 
Bevarandemål 
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• arealen naturskog uppgår till 17,5 ha. 
• volymen död ved uppgår till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande 

och döda träd. 
 
Skötselåtgärder 
Inga åtgärder. 
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4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder 
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv och an-
läggningar (bilaga 4). Besöksfrekvensen till Rävahidalen bedöms få måttlig omfatt-
ning. Den förväntade ökningen av besök till följd av reservatsbildningen bedöms inte 
komma att äventyra områdets naturvärden.  
 
4.1  Skötselområde för Friluftsliv och anläggningar 
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess natur-
givna förutsättningar. Nyttjandet av området som utflyktsmål ska främjas genom att 
en reservatsentré iordningställs där reservatsgränsen tangerar vägen mellan Penglund 
och Västra Pengfors, mitt mot Penglunds motorbana. Parkeringsmöjligheter finns i 
anslutning till motorbanan. En informationsskylt (A2) med karta över reservatet ska 
sättas upp vid entrén. Förslag på placeringar av anläggningarna presenteras på kartan 
i bilaga 4. 
 
Mål 

• Det ska finnas en tydlig entré till reservatet 
• Det ska finnas väl underhållna informationsskyltar med beskrivning av na-

turmiljöer i reservatet, föreskrifter för allmänheten samt en karta 
 
Skötselåtgärder 

• Montering av informationsskylt. 
 
 
5. Övriga anläggningar 
Inga övriga anläggningar finns 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 an-
visningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 
 
 
8. Sammanställning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärd Var  Prioritet1

Montering av informationsskylt Se bilaga 4  1 
1Siffran anger prioriteringsordning  utfall genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av tillgängli-
ga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta. 
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9. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, 
även alla anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Uppföljningen ska 
ske minst vart annat år. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas. 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett under-
lag för eventuell revidering av skötselplanen. 
 
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. Vidare ska även kostnaderna för åtgär-
derna 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 
enligt den indelning i naturtyper för basinventering av skyddad natur som presenteras 
på kartan i bilaga 2. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i 
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats. 
 
 
Kartbilagor: 
1. Naturtypsindelning enligt Vegetationstyper i Norden  
2. Naturtypsindelning enligt basinventering av skyddad natur  
3. Skötselområden för naturvärden  
4. Anläggningar för friluftsliv 
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Bilaga 3 
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