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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med reservatet är att bevara urskogens och de olika fjällnaturtypernas ekosystem och
naturliga processer samt landskapets orörda karaktär för framtiden. Ändamålet är även att –
inom ramen för detta mål – ge möjlighet till friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd
natur.
Skalmodal har ett unikt läge som det enda större barrskogsklädda området på den
skandinaviska fjällkedjans västsida i Lappland. Detta gör området synnerligen värdefullt, inte
minst från växtgeografisk synpunkt. Skogarna är dessutom mycket lite påverkade av
avverkning.
Skalmodal ingår sedan år 2002 dessutom i Natura 2000, den Europeiska Unionens nätverk av
skyddade områden. Områdets nummer är SE0810060. Utifrån EU’s art- och habitatdirektiv
skall vissa naturtyper och en art värnas inom området. De åtgärder som beskrivs i
skötselplanen omfattar även bevarandet av de naturvärden som finns utpekade för Natura
2000. Det finns också en särskilt upprättad bevarandeplan för Natura 2000-området som
beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Fastigheter
Totalareal
Skyddad areal produktiv skog
Förvaltare

Skalmodal
Naturreservat samt Natura 2000
Vilhelmina
Vid Vapstälven nära Norska gränsen, kartblad 24 E 0-3 i-j,
naturgeografisk region 36 a, koordinat 7259599 - 1441826
Staten
KRÖ 1:1
300 ha
0 ha
Länsstyrelsen

Naturtyper enligt fjällvegetationskartan. Karta se bilaga 1.

Fjällbjörkskog
Fjälltallskog
Fjällbarrskog
Fjällgranskog
Fjällblock- och hällmark
Fjällhed
Fjälläng

160 ha
11 ha
105 ha
20 ha
21 ha
1 ha
3 ha

Anmälda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet2

Alpina vattendrag med örtrik
strandvegetation
Västlig taiga
Näringsrik granskog
Skogbevuxen myr

2,5 ha
235 ha
2,5 ha
2,5 ha

2

Rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Anmälda arter enligt art- och habitatdirektivet2
Skogsrör (Calamagrostis chalybaea)
2

Rådets direktiv 92/43 EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

2.2 Allmän beskrivning av reservatet

Landskap/läge
Skalmodal ingår i ett större område för riksintresse för naturvård, Are- Vardo- Laster och
Fjällfjällen som också är Natura 2000-område.
Geologi
Reservatet omfattar den barrskogsklädda södra sidan av dalgången Skalmodal i vars botten
Vapstälven rinner. Älven är Svenska fjällkedjans enda större vattendrag som rinner mot
Atlanten och här i sitt västligaste lopp rinner den i en djupt inskuren trågdal, där dalbotten
ligger på ca 400 m ö h och de omgivande fjälltopparna på ca 1000 m ö h.
Naturmiljö
Atlantisk granskog tränger in från väst ca 5 km in på svensk mark i dalgången och utgör den
enda barrskogen inom området. Barrskogen domineras av välsluten granskog i sluttningarna
och blandskog av gran och tall i dalbotten. Dalgången har en frodig karaktär med stor
örtrikedom.
Älven har vanligen smala, blockrika morän- och grusstränder med vegetation av tätväxande
mossor och en gles men artrik ört- och gräsvegetation. Blåtåteln är ofta dominerande. I
älvsjöarna finns högre vattenvegetation främst i runda, skyddade vikar. Älven har ett
skyddsvärt storöringsbestånd av atlantisk typ.
Kulturhistoria
Området är av stort värde för rennäringen genom att det inehåller hänglavskogar. Det idag
tydligast synliga spåren av samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsförande träd vilka
fällts för att göra lavarna åtkommliga för renarna. Förutom fällningen av lavbärande träd har
husbehovsavverkning för virke och brännved har förekommit i området. Totalt sett har dock
dessa avverkningar skett i liten, för ekosystemets påverkan, ringa omfattning. Renen som
växtätare har alltid varit en viktig ekologisk faktor för ekosystemet i den fjällnära skogen.
Området är Riksintresse för rennäringen.
Friluftsliv
Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet och nyttjas för t.ex. bär- och
svampplockning samt jakt och fiske. Området är tillgängligt från allmän väg mellan Dikanäs
och Hattfjelldal. Vägen går på norra sidan om Vapstälven och reservatet ligger på södra sidan.
Det finns en hängbro över Vapstälven. En vandringsstig via bron till sjön Darneke leder
genom reservatet. En informationsskylt i A4 –format finns vid bron.

Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Skalmodal (reservatsgräns = svart linje).

3. Indelning i skötselområden
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp,
utvecklingshistorik samt form av skötsel. Karta se bilaga 2.
3.1 Fjäll- och fjällskogar med fri utveckling
Hela reservatet bildar ett skötselområde där skötseln skall vara fri utveckling där renbete
ingår. På detta sätt skall syftet med reservatet att bevara urskogens och de olika
fjällnaturtypernas ekosystem och naturliga processer samt landskapets orörda karaktär
uppnås.
Bevarandemål
Nedan preciseras som en minsta nivå bevarandemål för strukturer och funktioner, typiska
arter samt arter angivna i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
För skogarna:
• Arealen västlig taiga ska vara minst 235 hektar.
• Volymen död ved ska uppgå till minst 20 % av det totala virkesförrådet levande och
döda träd.
• Området ska ha en ostörd hydrologi. Det ska inte finnas diken med avvattnande effekt.
• Skogsrör skall förekomma på minst 3 dellokaler inom området
•

Arealen näringsrik granskog ska vara minst 2,5 hektar.

•

Arealen skogsbevuxen myr ska vara minst 2,5 hektar.

•

Inom den skogbevuxna myren skall det finnas minst 15 m³ död ved per hektar.

3.2 Vattendraget:
Bevarandemål
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
•
•
•

Arealen av de alpina vattendragen ska vara minst 2,5 hektar och sträckan minst 5
kilometer.
Bottenfauna ska motsvara minst tillståndsklass 2. [Fotnot: Tillståndsklasser enligt
Naturvårdsverket 1999. Sjöar och vattendrag. Bedömningsgrunder för miljökvalitet.
Rapport 4913.]
Vattendragssträckorna ska uppfylla minst indikatorvärde 2 enligt System Aqua när det
gäller vattenståndsvariationer.

Skötselåtgärder
Inga

3.3 Friluftsliv och anläggningar
Inom reservatet är inga anordningar förutom hängbron aktuella för att öka tillgängligheten
utan området får nyttjas utifrån sina naturgivna förutsättningar. Ingen särskild plats att parkera
finns iordningställd.
Mål
•
•
•
•

En vägvisningsskylt från allmän väg skall finnas
Hängbron skall underhållas så att den är i gott skick avsett för gångtrafik
En informationstavla i A3 format skall finnas vid norra brofästet. Den skall vara
utformad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ”Att skylta skyddad natur”.
Grundläggande information om reservatet skall finnas på länsstyrelsens externa
hemsida, www.ac.lst.se

Skötselåtgärder
•
•

Underhålla hängbron (utfördes senast -96/-97)
Underhålla skylten

4. Övriga anläggningar
Inga övriga anläggningar finns.

5. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i enlighet med
gällande reservatsföreskrifter.
Området är riksintresse och ett kärnområde för rennäringen.

6. 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.

7. Sammanställning av åtgärder och kostnader
Skötselåtgärd
Byte av skylt
Tillsyn och underhåll
av hängbro

Var
Se bilaga 2
Se bilaga 2

Tidpunkt
Vid behov
Löpande

Prioritet
1
1

¹ Siffran anger prioritetsordning i de fall genomförandet av skötselåtgärderna begränsas
av tillgängliga resurser, 1 är högsta prioritet och 3 är lägsta.

8. Tillsyn och uppföljning
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. Brister och fel ska dokumenteras och
åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.
8.1 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 åtgärderna noteras.
8.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt nationellt fastställda metoder för uppföljning av
skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets skötselområden och
indelningen i naturtyper. Indelningen kan komma att ändras efter ytterligare fältbesök i
reservatet eller efter att området har flygbildstolkats.

Lena Lundevaller
Eva-Britt Olofsson

Kartbilagor:
Bilaga 1. Naturtypsindelning
Bilaga 2. Skötselområden och friluftslivsanläggningar

Bilaga 1
Karta över naturtyper i Skalmodal naturreservat

Bilaga 2. Karta över naturtypsfördelningen enligt Vegetationskartan i fjällen för Skalmodal
naturreservat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fjällgranskog 20 ha
Fjälltallskog 11 ha
Fjällbarrskog 105 ha
Fjällbjörkskog 160 ha
Fjälläng 3 ha
Fjällhed 1 ha
Fjällblock- och hällmark 21 ha

Tillhör reservatsbeslut dnr: 11.121-2431-86

Bilaga 2
Karta över skötselområden och friluftslivsanläggningar i Skalmodals naturreservat

Bilaga 1. Karta över skötselområden och friluftsanläggningar i Skalmodals naturreservat.

1. Skötselområde med fri utveckling.
Informationstavla i A4 format.
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