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1 ALLMÄNT OM PLANEN
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet Näverön.
Vid skötseln skall förutom reservatsföreskrifterna andra aktuella regelverk och riktlinjer
beaktas.
Naturreservatet Näverön tillhör skötselkategori B enligt länsstyrelsens egen
klassificering som omfattar tre kategorier (A, B, C), vilket innebär att reservatet är ett
relativt skötselintensivt reservat.
Näverön är ett omtyckt utflyktsmål som nyttjas flitigt för friluftsändamål, sol och bad.
Framförallt stranden på öns västra sida samt Näveröberget med dess vackra utsikt över
Kalix skärgård är väl värda ett besök
Denna plan skall ses över om 10 år och om det då anses nödvändigt skall planen
revideras.

2 SYFTE
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfalden samt att bevara den
mycket värdefulla naturmiljön i området. Reservatet syftar även till att stärka områdets
naturskogskvaliteter. Utöver detta ska reservatet även bevara de typiska landformer och
jordarter, vilka bildats och fortfarande bildas av vind- och vågverkan på de nya stränder
som genom landhöjningen reser sig ur havet. Inom ramen för dessa mål skall reservatet
även ge möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv och vetenskaplig forskning.
Syftet ska nås genom att:
• Inget skogsbruk bedrivs i området
• Områdets orördhet bibehålls genom att exploateringar och arbetsföretag i området
förhindras.
• Området sköts enligt fastställd skötselplan
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3 UPPGIFTER OM RESERVATET
Naturreservatets namn:

Näverön

Kommun:

Kalix

Lägesbeskrivning:

20 km SV om Kalix, Blå kartan 25M

Markägare:

Rånön och Bergön 1:1 (del av), Svenska Cellulosa AB

Förvaltare:

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Areal:

147 ha (enligt beslut)

Naturtyper:

Naturtyper enligt vegetationskartan
Barrskog (55 ha)
Hällmark (16 ha)
Sand, grus (3 ha)
Vatten (73 ha)

Samebyar:

Kalix

4 RESERVATSBESKRIVNING
Näverön ligger mellan Rånön och Bergön i Kalix södra skärgård inom naturgeografisk
region 29B, Kustslätter och dalar med finsediment kring norra Bottenviken. En region
som karaktäriseras av slätter samt vågig terräng med låga kullar. Kalix skärgård utgör
en spännande arkipelag med sin blandning av klippöar och låglänta sandstränder som
domineras av skogklädda, flacka öar. Landhöjningen medför att öarna ständigt växer i
storlek. Berggrunden i området utgörs av Degerbergsgranit.
Näverön är en relativt hög barrskogsklädd ö som började stiga upp ur havet för ca
femtusen år sedan. Bergets topp sträcker sig ca 40 meter över havet och härifrån har
man en mycket vacker utsikt över skärgården. Här uppe växer en pinad hällmarkstallskog som i allt väsentligt är opåverkad av skogsbruk. Vissa tallar är mycket grova
och gamla. Den branta sluttningen på västra sidan utgör en potentiell boplats för
hyllhäckande fåglar.
Bergets östsluttning är betydligt flackare och här övergår hällmarkstallskogen snart i
granskog med mindre fläckar av sumpgranskog. Skogen är flerskiktad med en hel del
äldre grova tallar. Död ved i form av lågor och stående döda träd förekommer rikligt
men spridda stubbar påminner om äldre tiders brukande. I området har ett flertal typiska
naturskogsarter hittats.
De centrala delarna av Näveröklubben, öns sydligaste udde, utgörs av hällmark med
gamla tallar. Östra sidan är bevuxen med talldominerad landhöjningsskog. Skogen är
tvåskiktad med ett övre skikt med grova, gamla överståndare och ett lägre skikt med
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yngre tall. På västra sidan av klubben finns en blandbarrskog med gamla grova träd av
tall och gran. Skogen är flerskiktad och lågor förekommer allmänt.
På öns västra sida finns en vik med en sandstrand som används flitigt för sol och bad.
Till gagn för det rörliga friluftslivet finns en del anläggningar i området, bland annat
finns brygga, dass och eldstäder. Skogen omkring badplatsen är påverkad av vedtäkt
vilket reducerat förekomsten av död ved. Från stranden leder en stig upp till bergets
topp.

5 SKÖTSELOMRÅDEN
Reservatet har indelats i skötselområdena; natur, information, leder och anläggningar.
Reservatets geografiska läge finns markerat på bilaga A medan bilaga B visar
avgränsningar samt vart informationsskylt skall finnas placerad. I bilaga C finns en
förteckning över de åtgärder som behöver göras utöver den löpande skötseln i
reservatet.

5.1 NATUR
Naturreservatet Näverön domineras av skogsmark av naturskogskaraktär. För att bevara
naturskogarnas biologiska värden bör området i huvudsak tillåtas fri utveckling så att
naturliga successioner och processer tillåts fortskrida. Eftersom området är litet och
isolerat skall spontan uppkommen brand släckas omedelbart. Vid släckningsarbetet skall
så skonsamma metoder som möjligt användas. Om brand uppstår i reservatet ska
länsstyrelsen informeras.

5.1.1 Bevarandemål
•
•
•

Områdets naturskogskaraktär skall bevaras.
Områdets geovetenskapliga värden bevaras.
Förändringar i naturtillståndet skall endast ske genom naturlig succession och
naturliga processer.

5.1.2 Skötselåtgärder
•
•

Området ska tillsvidare lämnas för fri utveckling.
Störningar som t.ex stormfällningar och insektsangrepp skall ha ett så naturligt
förlopp som möjligt.

5.2 INFORMATION
En informationstavla skall finnas i anslutning till badstranden (Bilaga B).

5.2.1 Kvalitetsmål
•
•
•
•

En informationstavla skall finnas vid badstranden.
Informationsskyltar skall vara i tydligt läsbart skick.
Informationen skall belysa områdets sevärdheter samt vilka hänsynskrav som finns.
Aktuell information om reservatet ska finnas på Länsstyrelsens hemsida.
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5.2.2 Skötselåtgärder
•
•
•
•

Skyltningen ses över regelbundet.
Vid behov byts de skyltar som inte längre är funktionella.
Vid behov skall sly röjas runt skyltar.
Vid behov ska information på webben uppdateras.

5.3 LEDER
En stig skall finnas från stranden och upp till utkiksplatsen. Stigen finns markerad på
bilaga B, övriga stigar fyller ingen funktion och ska därför inte underhållas.

5.3.1 Kvalitetsmål
•

En stig om ca 700 m (markerad på karta, bilaga B) ska vara i gott skick.

5.3.2 Skötselåtgärder
•
•

Stigen ska vara röjd och lättframkomlig.
Stigen ska vara tydligt markerad.

5.4 ANLÄGGNINGAR
Näverön utgör ett omtyckt utflyktsmål i Kalix skärgård och ett flertal anläggningar finns
på ön. En flytbrygga, två torrdass, vedbod samt eldstäder skall finnas i anslutning till
stranden på Näveröns västra sida (förslag bilaga C). Behov av eventuella ytterligare
anläggningar ska utredas i samråd med kommunen.

5.4.1 Kvalitetsmål
•

Anläggningarna skall vara i gott skick.

5.4.2 Skötselåtgärder
•
•
•

Regelbunden kontroll av anläggningarna ska ske.
Anläggningarna och området närmast omkring ska städas regelbundet.
Anläggningarna röjs från sly regelbundet.

6 UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION
Skötselplanens bevarandemål och kvalitetsmål skall vart 5:e år följas upp av
Länsstyrelsen tillsammans med skötselansvarig.
En kortfattad skötselrapport skall skrivas årligen av skötselansvarige och lämnas till
Länsstyrelsen.
Rapporten skall redovisa vilka skötselinsatser som gjorts, kostnader för dessa samt om
behov av större reparationer finns. Rapporten skall även redovisa om några uppenbara
förändringar i naturtillståndet upptäckts vid besöken i reservatet. Akuta hot mot
reservatets värden samt behov av akuta åtgärder meddelas till länsstyrelsen omgående.
Eventuella brott mot reservatsföreskrifter skall anmälas till länsstyrelsen omgående.
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7 SAMMANFATTNING AV LÖPANDE
SKÖTSELÅTGÄRDER
Vad
Natur
Kontrollera att slitaget från besökare
inte äventyrar skötselmålen.
Kontrollera att föreskrifterna
efterlevs i reservatet, framför allt att
nedskräpning och vedtäkt inte sker i
anslutning till befintliga
anläggningar.
Information
Kontrollera att informationsskylten
innehåller aktuell information och är
läsbara.
Rapportera till länsstyrelsen om nya
skyltar behövs.
Röjning av sly vid informationstavla.

Ansvarig

När

Skötselansvarig

Årligen

Skötselansvarig

Årligen

Skötselansvarig

Årligen

Skötselansvarig

Aktuell information om reservatet
ska finnas på Länsstyrelsens
hemsida.
Leder
Kontrollera stigens framkomlighet,
markeringar och vägvisare. Åtgärda
vid behov.
Anläggningar
Kontroll och underhåll av samtliga
anläggningar. Om större underhåll
behövs rapportera till Länsstyrelsen.
Anläggningarna och området
närmast omkring städas från skräp.
Flytbryggan förs till skyddat läge
under vintern och tillbaka varje vår.
Anläggningarna röjs från sly

Länsstyrelsen

Vart femte år om så är
nödvändigt.
Vid behov

Skötselansvarig

Vart tredje år

Skötselansvarig

Årligen

Skötselansvarig

Fortlöpande vid varje besök
om så är nödvändigt.
Varje höst och vår.

Vedpåfyllning

Skötselansvarig

Skötselansvarig
Skötselansvarig

Vart femte år om så är
nödvändigt.
Vid behov

