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Länsstyrelsen
Jämtlands län

BESLUT
Datum

2012-04-26

Dnr (anges vid skriftväxling)

st 1-8599-2009

Ruben Johansson

Införande av förbud fOr allmänheten att landa med luftfartyg
inom Skäckerfjällens naturreservat i Åre kommun
Beslut
Med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken (MB, 1998:808) föreskriver Länsstyrelsen följande:
"Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd landa med luftfartyg inom Skäckerjjällens naturreservat. "
Föreskriften gäller allmänheten och avser inte landning vid:
• renskötselarbete
• fjällägenhetsarrendators nyttjande enligt särskild upplåtelse
• förvaltning, tillsyn, inventering och övervakning som utfårs av
statlig eller kommunal myndighet,
• räddningstjänst och sjuktransport
• hämtning av fålld älg eller björn.
Tillstånd kan efter ansökan medges regelmässigt får viss turismverksamhet vid Lågsjöns fiskecamp och Burvattnets sameviste. Sådant tillstånd kan meddelas för längre perioder och ska normalt
avse en flygtransport fram och åter per besökstillfälle för övernattande gäster samt transporter vid underhåll av dessa anläggningar. I övrigt kan tillstånd medges efter ansökan om det finns särskilda skäl enligt bedömning i varje enskilt fall.
Föreskriften gäller omedelbart även om den överklagas.
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen senast treveckor efter att beslutet är kungjort.
Bakgrund
Skäckerfjällen är ett orört och ostört fjällområde med höga värden
för naturvården, friluftslivet och renskötseln. Området avsattes som
naturreservat 1988 och ingår i det europeiska nätverket Natura
2000. Syftet med reservatet är bland annat att bevara områdets
orördhet och ostördhet, men även att bevara och stärka rennäringens intressen. Reservatet är klassat som A-område enligt terräng-

Postadress
831 86 ÖSTERSVND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
063-14 60 00

Fax
063-10 25 90

EMpost
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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körningslagen (TKL, 1975: 1313) med mycket starka restriktioner
för snöskotertrafik
Skäckerfjällen föreslogs i utredningen "Naturupplevelser utan buller- en kvalitet att värna" (SOU 1993:51) som "Vildmarkszon"
med snöskoter- och landningsförbud.
Luftfartsstyrelsen har på uppdrag av Regeringen kartlagt omfattningen av flygverksamheten i nationalparker och A-områden
(TKL) och har därvid dragit slutsatsen att flygverksamheten inte
har en omfattning som motiverar att Luftfartsstyrelsen här skulle
införa generella flygrestriktioner med stöd av Luftfartsförordningen. Luftfartsstyrelsen betraktar, enligt sitt sätt att mäta, flygverksamheten som försumbar i alla dessa områden bland annat i Skäckerfjällen. Enligt kartläggningen skiljer sig dock Skäckerfjällen och
Tjouttadalen (Norrbottens län) från övriga A-områden genom att de
har "annan flygverksamhet än nyttotrafik i nämnvärd omfattning".
Luftfartsstyrelsen konstaterar också att Länsstyrelsen kan besluta
om reglering av start och landning med luftfartyg enligt bestämmelseri MB.
I de regionala miljömålen för "Storslagen fjällmilj ö" anges att buller från luftfartyg senast 20 l Oska vara försumbart inom regleringsområde klass A (TKL). Här anges att start och landning med luftfartyg inom Skäckerfjällens naturreservat ska regleras senast 2010.
Det ska även övervägas om det är nödvändigt att reglera överflygning i området för att nå målets syfte.
Skäckerfjällens naturreservat är ett viktigt renskötselområde och
utgör till största delen åretruntmark för renskötseln, s k renbetesfjäll. Särskilt under kalvningsperioden på våren, men även under
barmarksperioden, kan flygverksamhet störa renskötseln.
Den flygverksamhet som idag förekommer inom naturreservatet är,
dels nyttotrafik (främst renskötsel, tillsyn och förvaltning) och dels
turismflyg i samband med småviltjakt, helikopterskidåkning och
viss annan turismverksamhet Länsstyrelsen bedömer att flygverksamhet i samband med småviltjakt och turism har ökat under senare
år och att denna ökning kommer att fortsätta.
Mot bakgrund av det som nämns ovan har Länsstyrelsen till berörda sakägare och andra intressen översänt ett förslag om införande
av landningsförbud i Skäckerfjällens naturreservat för eventuellt
yttrande. Förslaget tillstyrktes av Åre kommun, Sametinget och
Kalls sameby medan det avstyrktes av Jämtlands Flyg AB, Helit-
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Jämtlands län
rans AB och Osterman Helicopter AB. Kolåsens fjällhotell var
tveksamma till förslaget men anser att ändå att naturvärdena bör
prioriteras. Luftfartsverket och Fastighetsverket meddelade att de
inte hade några synpunkter. Polismyndigheten, Anjans fjällstation,
Flygtjänst AB och några privatboende avstod från yttrande.

Tillämpliga bestämmelser
Med stöd av 7 kapitlet 5 § MB får länsstyrelsen besluta om ytterligare inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden i
ett befintligt naturreservat för att uppnå syftet med skyddet av området. Med stöd av 7 kapitlet 30 § MB och 22 § Förordning om områdesskydd (1998:1252) får länsstyrelsen meddela föreskrifter enligt 7 kapitlet 30 § MB.

Intresseprövning
Föreskriften är anpassad till naturreservatets värden och syfte. Vid
en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet
med 7 kap 25 § MB finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Motivering
Flygverksamheten i Skäckerfjällen har idag under vissa perioder en
omfattning som innebär buller- och andra störningar på områdets
naturvårds-, friluftslivs- och rennäringsintressen. Sarmolikt kommer också flygverksamheten att öka i samband med till exempel
friluftsliv, småviltjakt och fritidsfiske. Ä ven om nyttotrafiken bedöms vara mest omfattande så utgör turismflyget en relativt stor del
av den totala flygverksamheten, varför beslutet bedöms innebära en
betydande minskning av störningarna, särskilt under vissa perioder.
Beslutet skapar förutsättningar för att den ostörda och orörda vildmarkskaraktären inom Skäckerfjällens naturreservat kan bevaras
långsiktigt till nytta för naturvårds-, friluftslivs- och rennäringsintressena. Beslutet tillgodoser de mål angående buller och andra
störningar som redovisas i flera utredningar och de regionala miljömålen samt tillgodoser reservatets syfte. Länsstyrelsen bedömer
att beslutets negativa påverkan på flygföretagens verksamhet i stort
är relativt begränsad och anser i detta fall att bevarandevärdena
skall prioriteras.
Beslutet innebär inget hinder för utveckling av viss turismverksamhet vid Lågsjöns fiskecamp och Burvattnets sameviste.
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Länsstyrelsen bedömer sammantaget att beslutet är väl motiverat.

Detta beslut fattades av landshövding Britt Bohlin efter toredragning av biträdande enhetschef naturvårdsenheten Ruben Johansson.
I beslutet deltog även biträdande länsråd Bengt -Åke Strömquist och
jurist Ingvar Hellentin.
. ... .---:/

Sändlista
Naturvårdsverket
Sametinget
Fastighetsverket
Riksantikvarieämbetet
Lantmäterimyndigheten
Transportstyrelsen
Polismyndigheten Jämtlands län
Årekommun
Kalls sameby, Markus Mattsson, Skalstugan 200, 830 15 DUVED
Pär Holger Jönsson, Äsingen, 830 05 JÄRPEN
Kolåsens fjällhotell, 830 05 JÄRPEN
Anjans fjällstation, Anjan, 830 05 JÄRPEN
Flygtjänst F J Viklund, AB, Kultsjövägen 20,
912 98 KLIMPFJÄLL
Helitrans AB, Ånn Byvägen 8, 830 15 DUVED
Jämtlandsflyg AB, Lugnviksv. 5, 831 52 ÖSTERSUND
Osterman Helicopter AB, Lugnviksv. 3, 831 52 ÖSTERSUND
Radio Jämtland, Lingonvägen 7 B, 831 62 ÖSTERSUND
Östersunds-Posten, Box 720, 831 28 ÖSTERSUND
Länstidningen, Biblioteksgatan 5, 831 30 ÖSTERSUND
Tidningen Härjedalen, Dalagatan l, 842 32 SVEG
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Kopia internt till
Fält (Jessica Backeryd) e-post
Christer Edsholm e-post
Naturvård pärm (Hanna W allen)
Kungörelse i
Östersunds-Posten
Länstidningen
Länets Författningssamling
Länsstyrelsens hemsida/ Eva Näsman
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231-7864-0 l

Naturvård

OlofTernström

Enligt sändlista

Ändring av reservatsbestämmelserna för Skäckerfjällens
naturreseryat
Beslut
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken upphäver Länsstyrelsen möjligheten att lämna dispens från reservatsbestämmelserna i fråga om
skogsbruksåtgärder får fastigheten Kolåsen l 0:197 samt får den del
av fastigheten Ho berg l: L som ligger inom Skäckerfjällens
naturreservat.
Motivering
Staten genom naturvårdsfonden har fårvärvat fastigheten Kolåsen
10:197( del av fd Kolåsen 10:1). Fastigheten ligger i sin helhet
inom Skäckerfjällens naturreservat. Staten har vidare betalat
intrångsersättning för skogsbruksrätten på den del av fastigheten
Hoberg l: l som ligger inom reservatet. Enligt reservatsbestämmelserna ( område l) gäller att föreskrifterna om skogsbruksåtgärder är dispensabla. Med hänvisning till fårvärvet respektive
intrångsersättningen föreligger inte längre något behov av att
bibehålla dispensmöjligheten.

Detta beslut kan ö~ hos Regeringen, Miljödepartementet,
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Eva Näsman
Sändlista
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
J H Langelands släktstiftelse, c/o Per-Uno Lundqvist,
Östbergsvägen 18D, 832 44 Frösön
Fastighetsverket, Box 2263, 103 16 Stockholm
Fastighetsverket, Box 149, 831 22 Östersund
Åre kommun, Box 201, 830 05 Järpen
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
skogsvårdsstyrelsen, Mellannorrland, Skedom, 881 92 Sollefteå

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

831 86 ÖSYERSUND

Köpmangatan 21

063-14 60 00

063-14 61 85

E·post
olof.temstrom@z.lst.se

skogsvårdsstyrelsen, Åre distrikt, Myltstigen 3A 830 05 Järpen
Lantmäterimyndigheten i Jämtlands län, Fastighetsregistret
Lantmäterimyndigheten i Jämtlands län, Östersundskontoret
Plan
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AlfKjellström
Christer Edsholm

'

'

(

'/

\

r

Fl
HUR MAl'{ ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN,
--------------"M~~=-·l=-J~· departementet
o::..."

Om Ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan Ni skriva till
regenngen.
Det gör Ni genom att i brev

.\

( )

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets
nununer (dnr)
- redogöra för dels varför Ni menar att länsstyrelsens beslut är felaktigt,
dels hur Ni anser att beslutet skall ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger
postadress och telefonnununer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så
bör Ni skicka med det.
OBS!
l. BREVET SKALL LÄZvfNAS/SK.ICKAS TILL LÄi'ISSTYRELSEN.
Den ordningen har kommit till främst för att skynda på handläggningen.
Länsstyrelsen kan nämligen då, samtidigt med Ert överklagande, sända
sina handlingar till regeringen, som kommer att behöva ha tillgång till dem.

Länsstyrelsens adress är
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND
2. Länsstyrelsen måste ha ratt Ert brev inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
Behöver Ni vela mer om hur Ni skall gå till väga, så kan Ni vända Er
till länsstyrelsen, tfn 063-14 60 00.
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LÄNSSTYRELSEN
Jämtlands län
Planeringsavdelningen

Datum

1988-10- 24

Dn r langes vid skriftväxling)

11.1211-1139-88

Miljövårdsenheten
Avd dir O Ternström
Enligt sändlista

Bildande av naturreservatet Skäckerfjällen i Are
kommun
Beskrivning av naturreservatet

'
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Naturreservatets namn

Skäckerfjällen

Kommun

Are

Socken

Kall

Fastigheter

se bifogad förteckning

Lägesbeskrivning

Området är beläget i västra
Jämtlands fjälltrakter intill
norska gränsen och omfattar
ett stort skogs- och fjällområde mellan sjöarna Anjan
och Torrön.

Kartblad

Topografiska kartbladen
20 C NO
20 D sv
20 c so
21 D sv
20 D SV

Areal
därav landareal

46 700 ha
45 200 ha
2.0116
skogsmark 8 spo ha
Produktiv skogsmark ~· ha
l 700 ha
Renbetesfjäll
Enskilda

. lJt'ha

Markägare

Se bifogad förteckning

Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen i Jämtlands län,
miljövårdsenheten

Beskrivning av området
NATURFÖRHALLANDEN OCH NATURVÄRDEN
Reservatet omfattar i stort hela Skäckerfjällsmassivet
med omgivande barrskogar. Trots relativt låg höjd
över havet har Skäckerfjällen högfjällskaraktär
med branta sidor och stora nivåskillnader. En speciell
särprägel erhåller området genom sitt maritima
klimat som inverkar starkt på vegetationen. Andelen
myr är till exempel mycket hög i de lägre delarna.

•

Postadren
831 86 Östenund

OZ8

Besöksadress
Köpmangatan 21

Telefon
063-14 60 00
direktval 063-146 .....
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Inom reservatet finns tre större urskogsartade
områden Strådalen, Rutsdalen och Lågsjön. strådalen är klassad i högsta skyddsklass i naturvårdsverkets fjällurskogsinventering och Lågsjön
i näst högsta skyddsklass. Rutsdalen är lägre
klassad men ligger centralt i fjällmassivet mitt
emellan de bägge andra urskogsområdena. De tre
urskogsbestånden är mycket olika. strådalens
centrala södra del karaktäriseras av kraftig granskog
i oregelbunden kuperad terräng med delvis mycket
hög bonitet. Andra delar är mer talldominerade.
Rutsdalen delar fjällmassivet i två delar och domineras på den sydexponerade delen av frodig granskog
medan motsatta sidan täcks av glesa blandbarrskogar
på ett tunt moräntäcke. Urskogsområdet vid Lågsjön
är på de flesta håll lågväxt och ganska glest utbildad. Det dominerade intrycket är rotgrova, korta,
vresiga tallar, både levande, topptorkade och döda.
En hel del lågor finns även och området har en
karaktär av orördhet trots att spår av avverkningar
finns på många ställen.
Vid Sandnäset har naturvårdsverket en station i
sitt program för övervakning av miljökvalitet (PMK).
Den ungefärliga avgränsningen av övervakningsområdet
framgår av skötselplanekartan.
Skäckerfjällen gränsar mot Norge och angränsande
skogs- och fjällområde i Norge är föreslaget som
nasjonalpark alternativt landskapsverneområde i
den norska utredningen "Ny landsplan for nasjonalparker (NOU 1986:13)".
Sammantaget är reservatet ett variationsrikt vildmarksområde där fjäll, myrar och urskogar växlar
inom ett naturligt avgränsat område. Planerna på
skydd på norska sidan förhöjer värdet ytterligare.
RENNÄRING

Hela området är präglat av samiskt liv och arbete
allt från lämningarna av den tidigaste fångstkulturen till anläggningarna för renskötseln idag
och områdets utnyttjande i övrigt för de samiska
näringarna.

o

Renskötseln bedrivs av Kalls sameby. Inom byn finns
två renskötselföretag som sammanlagt får ha 2 500
renar. Hela reservatet är åretruntmarker för renbete med undantag för en del marker i enskild ägo
i östra och sydöstra delarna av reservatet.
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FJÄLLÄGENHETER

Inom reservatet finns två s k fjärlägenheter vid
Äsingen. Fastigheterna med bostadshus ägs av
staten med nyttjanderättsupplåtelse för fjärlägenhetsinnehavaren som också har viss rätt till jakt,
fiske och skogsfång.
FRILUFTSLIV

I den södra delen av reservatet finns flera leder
och vindskydd för det rörliga friluftslivet. De
viktigaste utgångspunkterna för lederna är de bägge
turistanläggningarna Anjan i söder och Kolåsen i
sydöst.

( )

ÖVRIGT

Inom området finns även två f d fjällägenheter
som nyttjas som fritidshus samt flera mindre fiskeoch jaktstugor.
\

)
Ärendets beredning
Bakgrunden till detta reservat finns redovisat
i länsstyrelsens remisshandlingar 1987-03-12 "Naturreservat för fjällnära urskogsartade barrskogar
i Jämtlands län" {dnr 11.121-543-87).
Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området som avgränsas med en heldragen
linje på bifogad karta {karta l) bör av skäl som
ovan nämnts särskilt skyddas och vårdas på grund
av sin betydelse för kännedomen om landets natur
och för sin skönhet. Området är dessutom av väsentlig
betydelse för allmänhetens friluftsliv. Länsstyrelsen
förklarar därför med stöd av 7 § naturvårdslagen
området som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Skäckerfjällen.
I detta beslut har länsstyrelsen, med stöd av 3 §
naturvårdslagen, även beaktat bestämmelserna i
lagen om hushållning med naturresurser {naturresurslagen, NRL). Länsstyrelsen finner att detta
beslut om naturreservat stämmer väl överens med
bestämmelserna i naturresurslagen. Det kan framhållas
att området vid översynen av den fysiska riksplaneringen bedömts vara av riksintresse för rennäringen
{NRL 2:5), friluftslivet och naturvården {NRL 2:6).
större delen av reservatet omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen
3 kap 5 § {s k obrutet fjällområde).

3.
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Ändamålet med reservatet skall vara att bevara
områdets olika naturtypers ekosystem och naturliga processer samt att bevara landskapets orörda
karaktär i väsentligen orört och ostört tillstånd
för framtiden. Ändamålet är även att - inom ramen
för detta mål - ge möjlighet till friluftsliv och
vetenskaplig forskning i orörd natur. Länsstyrelsen
finner att detta beslut om naturreservat även syftar
till att bevara och stärka rennäringens intressen
i området.
Ändamålet skall tryggas genom att

\

skogen och all annan natur lämnas att utvecklas
fritt

J

alla exploaterande verksamheter undviks
friluftslivet kanaliseras till vissa områden
och leder

< )

För området skall gälla de föreskrifter enligt
8 - lO §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, vilka anges nedan. ·
Nedanstående föreskrifter skall inte innebära inskränkning i samernas rättigheter enligt rennäringslagen och inte heller berörda fjällägenhetsarrendatorers rättigheter enligt särskilda nyttjanderättsupplåtelser av lantbruksnämnden. Föreskrifterna
skall inte heller utgöra hinder för åtgärder enligt
skötselplan.
Inom område l (se karta l) skall nedanstående föreskrifter rörande skogsbruksåtgärder vara dispensabla. Frågor om tillstånd till skogsbruksåtgärder
prövas av länsstyrelsen.
A.

Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om
inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheter inom reservatet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

o

l.

Uppföra helt ny byggnad eller anläggning

2.

Anlägga väg

3.

Anlägga luft- eller markledning

4.

Bedriva täkt av berg, sten, grus eller torv
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5.

Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller
tippa

6o

Dika, dämma eller vidta vattenreglering

7

o

Fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller vidta någon skogsvårdsåtgärd

8

o

9

o

(

Plantera in för trakten främmande växt- eller
djurart
Framföra motordrivet fordon i terräng enligt följande:
Inom reservatet gäller förbud mot körning i
terräng med terrängfordon och motorfordon enligt
länsstyrelsens årliga kungörelse. På samma
villkor skall inom reservatet förbud gälla
att framföra alla slags motordrivna fordon
i terräng.

10.

Använda kemiska bekämpningsmedel på land eller
i vatten

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
11.

B.

Sprida ut kalk på land eller i vatten.

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om
skyldighet att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till
marken förpliktas tåla att följande anordningar
utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose
ändamålet med reservatet nämligen

o

l.

Utmärkning och information om reservatet

2.

Uppsättning av informationstavlor på platser
som anges på skötselplanekartan (karta 2).

3.

Anläggning och underhåll av leder och vindskydd
som anges på skötselplanekartan (karta 2).

6.
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C.

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om
vad allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

'

l.

Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig
närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.

2.

Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd
och vindfällen inräknade.

3.

Framföra motordrivet fordon i terräng enligt följande:
Inom reservatet gäller förbud mot körning i
terräng med terrängfordon och motorfordon enligt
länsstyrelsens årliga kungörelse. På samma
villkor skall inom reservatet förbud gälla
att framföra alla slags motordrivna fordon
i terräng.

i

D.

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen
rörande naturvårdsförvaltningen av reservatet

l.

Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter
om naturvårdsförvaltningen m m som framgår
av bifogad skötselplan.

2.

Reservatet skall utmärkas med reservatsskyltar
där de mest frekventerade stigarna går in
i området och på andra frekventerade platser
i anslutning till och inne i området. Se vidare
på skötselplanekartan (karta 2).

3.

Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen,
miljövårdsenheten. Vid naturvårdsförvaltningen
skall löpande samråd ske med lantbruksnämndens
rennäringsenhet och Kalls sameby.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljö- och
energidepartementet, se bilaga.
Kungörelsedelgivning skall ske enligt 17 §delgivningslagen.

LÄNSSTYRELSEN
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I handläggningen av detta ärende i vilket länsstyrelsens styrelse beslutat och avdelningsdirektören Olof Ternström varit föredragande har även
länsrådet Tage Levin, miljövårdsdirektören Mats
Deltin, länsarkitekten Lars Nilsson, länsantikvarien
Jan Raihle, förste länsassessorn Erik Berglund,
försvarsdirektören Evert Fogelberg, t f planeringsdirektören Lennart Sundström och överlantmätaren
Bengt Lindersson deltagi~ I styrelsens beslut deltog
Sven Heurgren, landshövding, ordförande samt ledamöterna Marianne Stålberg, Paul Ericsson, Olaf
Andersson, Erik Magnusson, Ingmar Fredriksson,
Bengt Norman, Sture Hernerud, Ivar Johansson, Per
sson, 011 Karlsson, Hans Lind, Ingrid Hemmingsson
Bo Vie
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Textbilagor
l. Fastighets- och markägarförteckning
2. skötselplan
3. Hur man överklagar
Kartbilagor
l. Beslutskarta med reservatsgräns och gräns
för delområde med särskilda bestämmelser
2. skötselplanekarta med bland annat gränser för
skötselområden

(

\

'J

:)

Sändlista
statens naturvårdsverk (3 ex)
statens planverk
Vägförvaltningen i Jämtlands län
Fastighetsbildningsmyndigheten i Jämtbygdens
lantmäteridistrikt
Lantbruksnämnden
-", rennäringsenheten
skogsvårdsstyrelsen
-", Kall-Are distrikt
Are kommun (5 ex)
Domänverket, Östersunds revir (5 ex)
-", Umeå region, Umeå
-", Huvudkontoret, Falun
Korsnäs Marrna AB, skogsförvaltningen, 801 11 GÄVLE
-", Ljusdals revir, 827 00 LJUSDAL
-", 830 05 JÄRPEN
J H Langelands stiftelse, c/o Dag Elfving, Jaktstigen 36,
831 43 ÖSTERSUND
Ocke Angsåg AB, c/o Bengt Ocklind, Ocke 1011,
830 04 MÖRSIL
Kalls sameby
Anjans fjällstation
Kolåsens Fjällhotell och Semesterby
Jämtlands Aero AB, Box 453, 831 26 ÖSTERSUND
Jämtlands Flyg och Fiske, Lugnviksvägen 105, ÖSTERSUND
STF, Stockholm
SNF, Stockholm
-"-, Östersund

-"-, Are

o

Länskungörelserna
Lantmäterienheten
Planenheten
Miljövårdsenheten (20 ex)
Bixten Hagström
Alf Kjellström
Per Holger Jönsson, Äsingen, 830 05 JÄRPEN
Per Jönsson,
- 11 -"Karl Otto Andersson, Baksjönäset, 830 05 JÄRPEN
Direktoratet for naturforvaltning, Tungsletta 2,
N 7000, Trondheim, NORGE
.
Fylkesmannen i Nord-Trondelag Fylke, Miljövernavdelningen, PB 145, 7701 Steinkjer, NORGE
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SKÖTSELPLAN FÖR SKÄCKERFJÄLLENS NATURRESERVAT
skötselplanen omfattar denna textdel och bifogade
skötselplanekarta med bl a avgränsning av skötselområden (karta 2). Planen upprättades år 1988.
Syftet med naturvårdsförvaltningen

/

\

(

l.

Bevara och vårda områdets olika naturtypers
ekosystern och naturliga processer samt att
bevara landskapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört tillstånd.

2.

Bibehålla områdets goda förutsättningar för
rörligt friluftsliv genom att befintliga leder
och vindskydd underhålls. Den nuvarande kanaliseringen av friluftslivet skall kvarstå varigenom
störningarna på naturen begränsas.

\
'

DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN
Skötselområde A
Beskrivning:

Skogs- och fjällområde i norra
och västra delen av reservatet.
Anläggningar finns för renskötseln och någon enstaka skid- och
vandringsled. Dessutom finns
några privata jakt- och fiskestugor, de flesta i trakten av
Lågsjön.

Mål:

Vildmark. Områdets orörda karaktär skall i största möjliga utsträckning bibehållas.

Riktlinjer:

Inga anläggningar för friluftslivet får uppföras. I övrigt skall
området påverkas så lite som möjligt.

skötselområdet A l

c

Beskrivning:

Delområde av skötselområde A.
Omfattar naturvårdsverkets
PMK-ornråde.

Mål:

Se område A.

Riktlinjer:

"
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Skötselområde B
Beskrivning:

Skogs- och fjällområde i sydöstra
delen av området med kanaliserat
rörligt friluftsliv. Nästan
alla skid- och vandringsleder
och vindskydd ligger inom detta
område. Dessutom finns någon
enstaka privat jakt och fiskestuga.

Mål:

Områdets orörda karaktär skall
i största möjliga utsträckning
bibehållas. Det rörliga friluftslivet skall kanaliseras.

Riktlinjer:

Befintliga anläggningar för det
rörliga friluftslivet skall
behållas. Smärre ändringar
eller kompletteringar bör
kunna accepteras.

()

(

skötselområde

c

Beskrivning:

Omfattar fjällägenheterna
Sandnäset A och B med byggnader
och hävdade marker.

Mål:'

Att bibehålla fjällägenheten med
byggnader och öppna marker i
hävdat skick.

Riktlinjer:

sedvanlig hävd och underhåll av
mark och byggnader.

skötselområde D

o

Beskrivning:

Omfattar Hobergsvallen som är
en gammal fäbodvall. En
av byggnaderna nyttjas numera
som jaktstuga.

Mål:

Att bibehålla mark och byggnader i hävdat skick.

Riktlinjer:

sedvanlig hävd och underhåll av
mark och byggnader.

LANSSTYRELSEN
Jilmtlanda llln

Skötselområde E
Beskrivning:

Omfattar f d fjällägenheten
Sågen med byggnader och
hävdade marker.

Mål:

se område D.

Riktlinjer:

"

skötselområde F
Beskrivning:

Omfattar f d fjällägenheten
Baksjönäset B (Västernäset).
med byggnader och hävdade
marker.

Mål:

Se område D.

(
\

( )

Riktlinjer:

"

Bränder - brandsläckning
Enstaka delar av reservatet bär på spår av äldre tiders
bränder. Från naturvårdssynpunkt är nya bränder av
måttlig omfattning i princip önskvärda för bibehållande av det naturliga ekosystemets struktur och
funktion. Om allt för stora bränder drabbar området
skulle dock oacceptabla förluster kunna ske av
andra naturliga·· strukturer.
För att förbereda åtgärder vid brand kommer en
särskild brandbekämpningsplan att upprättas i samråd
med den lokala räddningstjänsten. Syftet är att
bestämma lämpliga metoder för släckning efter den
tillgängliga utrustningen, brandens storlek och
läge när den upptäcks, olika väder, årstider, förutsättningar för självsläckning m m. Inom ramen
för gällande brandlag skall så skonsamma metoder
som möjligt användas vid bekämpning av brand.
Anläggande av eld i naturvårdssyfte - för erhållande
av nya brandfält, vegetationssuccessioner - kan
på sikt finnas lämpligt inom reservatet. Detta
kan dock ej ske innan frågan om brand som skötselmetod i urskogsreservat allsidigt utretts i samråd
med bl a räddningstjänstmyndigheterna och - därefter en särskild brandplan för Skäckerfjällen fastställts
av länsstyrelsen.
o
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ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Tillgänglighet - friluftsanordningar

(
\~

Beskrivning:

Flera leder och vindskydd finns
inom reservatet.

Mål:

Rörligt friluftsliv skall
kunna bedrivas. En kanalisering skall eftersträvas
så att minsta möjliga skada
orsakas på naturen.

Atgärder:

Befintliga anläggningar skall
i princip bibehållas. Vissa
leder kan behöva dras om med
hänsyn till exempelvis snötillgång eller rennäringen. Naturvårdsförvaltaren svarar för
skötseln av leder och vindskydd
under statligt huvudmannaskap.
Övriga leder och anordningar
sköts av respektive intressent.

J

Renhållning
För renhållning i terrängen svarar naturvårdsförvaltaren.

Information
Informationsskyltar sätts upp i princip i enlighet med
skötselplanen. Naturvårdsförvaltaren ansvarar för detta.
(

'

Utmärkning
Reservatet skall utmärkas med reservatsskyltar där de
mest frekventerade lederna går in i området. På vissa
strategiska ställen behöver gränsen utmärkas närmare
enligt följande: Gränsknäna g, k och l utmärks
särskilt i terrängen. sträckan h-j utmärks i sin helhet.

FINANSIERING AV NATURVARDSFÖRVALTNINGEN
Ekonomisk utredning
Initialkostnader
-------

c

Framställning av skyltar och annat
informationsmaterial

50 000 kronor

Folder

50 000 kronor

Utmärkning av reservatets gräns enl. ovan 30 000 kronor

Arliga_kostnader
Tillsyn

40 000 kronor

'
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SRÄCRERFJÅLLENS NATURRESERVAT

Fastighets- och markägarförteckninq
Kalls socken
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linjan 1:1

Kungl Maj:t och Kronan (Renbetesland)

Gråsjön 1:4

Ocke Angsåg AB
Ocke 1011
830 04 MÖRSIL

Gånälven 1:1

Se linjan 1:1

Ilaberget 1:1

J H Langelands släktstiftelse
c/o Elfving, Jaktstigen 36
831 43 ÖSTERSUND

Kolåsen 10:1

Korsnäs Marrna AB
BOl 11 GÄVLE

Sandnäset 1:1

se Anjan 1:1

segerdalen 1:7

Se Gråsjön 1:4

Skäcker f j ä 11 l: l

Se Anjan 1:1

Sågen 1:1

-"-

Sösjö 1:1
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Finansiering av naturvårdsförvaltningen
Bekostas av staten: Information, tillsyn och skötsel
av leder och vindskydd under statligt huvudmannaskap.
Övriga leder och anordningar bekostas av respektive
intressent.
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