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UTVIDGNING AV NATURRESERVATET NILASJÅKK I
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMT REVIDERING AV
RESERVATSFÖRESKRIFTER

BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det
område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, skall utgöra naturreservatet Nilasjåkk.
Länsstyrelsen upphäver samtidigt, med stöd av 7 kap 7 § MB, det tidigare
naturreservatsbeslutet den 10 jan 1997 med diarienummer 2312-11601-96. Området
hade då namnet Nilasjokk Domänreservat. Skälen för upphävandet är att hela det
befintliga naturreservatet omfattas av det nya beslutet samt att de nya beslutet inte
medför några lättnader i föreskrifterna. Lantmäterimyndighetens slutliga inmätning av
området kan innebära mindre justeringar av reservatets avgränsning och areal.
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 4) med mål, riktlinjer och åtgärder
för reservatets skötsel och förvaltning. I enlighet med 2 § ovannämnda förordning ska
länsstyrelsen vara förvaltare av naturreservatet.
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap 5, 6 och
30 §§ MB samt 22 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) att nedan angivna föreskrifter ska gälla i reservatet.

SYFTE
Syftet med reservatet är att bevara områdets höga naturskogsvärden och opåverkade
karaktär. Reservatet ska bevara den biologiska mångfalden samt den värdefulla
naturmiljön i området och ge förutsättningar för de ingående ekosystemen att utvecklas
naturligt.
Inom ramen för dessa mål ska reservatet även bevara områdets fornlämningar och
kulturmiljöer samt ge möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv, turism och vetenskaplig
forskning i orörd natur.
Syftet ska nås genom att:
 Inget skogsbruk bedrivs i området.
 Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

0920-960 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Området sköts enligt fastställd skötselplan. Inriktningen ska vara fri utveckling med
möjlighet till naturvårdsbränning efter särskild utredning.
Med undantag för avveckling av främmande trädslag ska trädfällning och påverkan
på markskiktet undvikas vid alla typer av skötselåtgärder.

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Naturreservatets namn:

Nilasjåkk

Kommun:

Arvidsjaur

Lägesbeskrivning:

ca 20 km NV om Moskosel

Area:

ca 140 ha

Fastigheter och ägare:

Akkajaur 1:1 (del av), Sveaskog

Natura 2000:

Nilasjåkk (SE0820077)

Sameby:

Östra Kikkejaure

RESERVATSFÖRESKRIFTER

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § MB om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som annars gäller enligt lag är det förbjudet att:
1. Bedriva skogsbruk.
2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller tillvarata
vindfällen.
3. På annat sätt än vad som anges under punkterna 1 och 2 skada eller förändra mark
eller vegetation på land eller i vatten, t.ex. genom att borra, anordna upplag, gräva,
schakta eller dumpa.
4. Uppföra byggnad eller annan fast anläggning.
5. Anlägga väg eller led.
6. Anlägga ledningar i luft, mark eller vatten.
7. Bedriva vattenverksamhet, t ex genom vattenreglering, muddring eller avledande av
vatten.
8. Inplantera växt- eller djurart.
9. Släppa ut eller sprida avloppsvatten, gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk
eller växtnäringsämnen på land eller i vatten.
10. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
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Vidare är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
11. Utöka eller förändra befintlig byggnad eller anläggning.
12. Uppföra älgtorn.
13. Sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller liknande.
Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt A:
1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som krävs
för reservatets vård och skötsel.
2. Ovanstående föreskrifter ska inte heller utgöra hinder för underhåll av befintliga
byggnader, vägar eller andra anläggningar. Före underhållsåtgärder utförs ska
samråd ske med Länsstyrelsen.
3. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med
rennäringslagen (1971:437). Före anordnandet av fasta anläggningar ska samråd
ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av
förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.
4. Vid uttransport av fälld älg eller björn får terrängskoter, t ex fyrhjuling, användas.
Vid körning ska i första hand befintliga stigar och leder användas och särskild
försiktighet ska iakttas för att undvika skador på mark och vegetation.
5. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga stigar och leder användas och särskild försiktighet ska
iakttas för att undvika skador på mark och vegetation.
6. I de fall totalförsvaret har intressen (anläggningar och/eller planerade
grupperingsplatser) inom reservatet får tillsyn och skyddsarbetsuppgifter utföras
utan hinder av föreskrifterna.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § MB om skyldighet att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktas att tåla sådana intrång i
området som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet, exempelvis åtgärder
för områdets vård och skötsel.
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
2. Skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor
eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
3. Fånga, skada, döda eller bortföra ryggradsdjur. Störa djurlivet genom att exempelvis
klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.
4. Insamla ryggradslösa djur.
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,
hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
6. Framföra motordrivna fordon utanför befintlig väg.
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Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:
1. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga stigar och leder användas och särskild försiktighet ska iakttas
för att undvika skador på mark och vegetation.
2. I reservatet är det utan hinder av föreskrifterna tillåtet att jaga och fiska i enlighet
med gällande lagstiftning.
3. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

FÖRESKRIFTERNAS IKRAFTTRÄDANDE
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de publicerades i länets
författningssamling. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB gäller omedelbart.

SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Beskrivning av området
Area:

ca 140 ha

Naturtyper:

Skogsmark ca 125 ha varav produktiv skog ca 121 ha
Myr ca 13 ha
Vatten ca 2 ha

Nilasjåkk ligger i ett bergsområde mellan Piteälven och sjöarna Abjaure och
Malmesjaure, ca 20 km NV om Moskosel i Arvidsjaur kommun. Reservatet omfattar
den långa nordvästsluttningen av berget Stuorevaratj, nedanförliggande sjö och myrdråg
med omgivande myrmark samt ett par mindre berg i norr. Skogen i reservatet är
talldominerad. Mellan bergen går en bilväg genom reservatet. Den norra
reservatsgränsen följer ungefärligt bäcken Nilasjåkkås sträckning. Vegetationen längs
bäcken är frodig av olika gräs och starrarter och här finns rikligt med örter, bland annat
skogsnäva, älggräs, mossviol och åkerbär. Snår av lappvide och enbuskar växer
tillsammans med sumpskogsgranar, tallar och björkar. Enstaka grova tallar står också
utefter bäcken.
Det sydvästra hörnet av reservatet utgörs av talldominerad skog av relativt välstädad
karaktär. Invid avtagsvägen mot norr står en samisk kåta, Nilaskåtan, som renoverades
1996. Det är en timrad kåta med pyramidformat tak, typisk för den skogssamiska
kulturen i sydvästra Norrbotten. Invid kåtan finns en vall, Nilasvallen, som troligen har
varit i bruk sedan 1700-talets mitt och under 1800-talet, som del i ett system av
mjölkningsvallar. Förutom kåtan så har även rengärdan, dvs. den timrade hagen, och en
njalla renoverats.
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Nilasvallen har sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde som utpekats i
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Bortsett från den kunskapsuppbyggnad som
renoveringen av kåtan inneburit så har forskning bedrivits i reservatet. En skogshistorisk
undersökning visar hur skogsstrukturen i närheten av kåtan skiljer sig från strukturen i
övriga delar av reservatet. Inne i rengärdan avviker skogsstrukturen ännu mer. Enligt
undersökningen är mängden död ved samt andelen lövträd och gran mindre i beståndet
runt kåtan än längre bort. Också i den omgivande skogen finns flera spår efter den
skogssamiska kulturen, främst barktäkter. Barken har skalats av från tallar och
innerbarken har använts som föda.
Längre åt nordost ligger två skogsklädda bergkullar med tallskog av lavristyp och
mellanliggande friska till fuktiga grandominerade partier. Tallskogen är till största delen
gles med mycket mager återväxt. Här finns många gamla avverkningsstubbar, men
lågor och grova gamla tallöverståndare förekommer också relativt frekvent. Torrakor
med ordentliga brandljud efter minst två bränder finns spridda i beståndet, liksom
många brända rotvältor. Den senaste branden som lämnade tydliga spår i träden berörde
området för ca 350 år sedan. Många av de grövsta tallarna saknar brandljud. Granrika
partier med inslag av björk och sälg förekommer i nord- och sydsluttningen av den
norra bergsknallen. Granarna är i vissa fall riktigt högresta och skogen är olikåldrig med
tät återväxt i luckorna.
Tallskog dominerar också i Stuorevaratjs stora nordsluttning söder om vägen. Vissa
partier har ganska stort inslag av gran och löv men de gamla tallöverståndarna sätter sin
prägel även på dem. Stubbar och ratade stockar efter dimensionsavverkning syns i större
delen av sluttningen. Oftast är det glest mellan dem och skogen uppvisar fina
naturskogskvalitéer i form av liggande och stående död ved. I vissa delar har dock
avverkningen varit ganska omfattande. Den torrare lavrisvegetationen övergår ibland i
friskare blåbärstyp, bl.a. i ett parti i övre delen. Granarna ökar i frekvens längre upp i
sluttningen tillsammans med björk och enstaka sälgar.
Mot bergets topp och i den sydligaste delen av området står ett vackert, glest bestånd av
grov och lågvuxen höjdlägesskog. Här växer tallar som är mellan 200 och 700 år gamla
och karaktäriseras av platta kronor och pansarbark. En borrad tall åldersbestämdes till
591 år. De äldsta tallarna har inte gått att åldersbestämma på grund av deras enorma
grovlek samt att de vanligen är rötade inuti. Brösthöjdsdiametern på träden är överlag
riktigt grov, från 40 till 100 cm. Höjdläget och åldern gör att skogen har en gles, bitvis
parklik struktur. I genomsnitt är det ca 5-15 m mellan de äldre träden. Tillgången på
grov, död ved är trots glesheten god. Det är framför allt rikligt med silverfuror och
vindfällen. Lågorna av tall och gran uppnår ofta avsevärda diametrar och hyser flera
arter som är beroende av grov, död ved. Några exempel är gräddporing, fläckporing och
ostticka. Markvegetationen är av hedartad lavristyp med ljung och kråkbär samt inslag
av lingon och blåbär.
I reservatet förekommer flera arter som vittnar om fina naturskogskvalitéer. Bland annat
finns knottrig blåslav på många träd och på tallar påträffas ibland tallticka. Dessa arter
indikerar lång trädkontinuitet. På tallågor förekommer tallstocksticka, på granlågor
rosenticka, ullticka, blodticka och granticka, vilket tyder på lång lågakontinuitet. Spår
efter tretåig hackspett samt spillkråka förekommer i hela reservatet.
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Länsstyrelsens bedömning
Skogen i Nilasjåkk karaktäriseras av talldominerad barrskog som hyser ett flertal
rödlistade arter. De äldsta tallarna uppskattas vara mycket gamla, uppemot 700 år.
I Nilasjåkk finns också ett värdefullt biologiskt kulturarv över skogssamernas historia.
Sammantaget har området mycket höga naturvärden. Skogsavverkning eller annan
exploatering skulle innebära att områdets naturvärden förstörs. Med anledning av detta
har frågan om bildande av ett naturreservat aktualiserats.
Beslutet följer gällande riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt Sveriges
miljökvalitetsmål.
Länsstyrelsen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med
kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB.
Vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § MB,
bedömer länsstyrelsen att den inskränkning i den enskildes rätt att använda mark och
vatten som beslutet innebär, inte går längre än vad som krävs för att syftet med
naturreservatet ska tillgodoses.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna
ordningsföreskriften enligt 7 kap 30 § MB innebär så begränsade konsekvenser, såväl
kostnadsmässiga som i övrigt att det saknas skäl för en konsekvensutredning av
regelgivningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Nilasjåkk avsattes 1954 som domänreservat. I samband med Domänverkets bolagisering
1992 gjorde länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket en bedömning av vilka
domänreservat i länet som har så höga naturvärden att de bör ges långsiktigt skydd som
naturreservat. Nilasjåkk hör till de områden som länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och Assi Domän slöt 1995 ett avtal om naturreservatsbildning av ett
antal särskilt värdefulla domänreservat i hela landet. Nilasjåkk är ett av områdena som
omfattas av avtalet. Beslut om bildade av naturreservatet Nilasjokk Domänreservat togs
den 10 jan 1997.
Den ursprungliga delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000. Regeringen
föreslog 1995 området till EU-kommissionen som 2005 fastställde Nilasjåkk som ett
område av gemenskapsintresse (SCI).
De höga naturvärdena inom den del som naturreservatet ska utvidgas med
uppmärksammades i samband med en inventering av skyddsvärda statliga skogar som
länsstyrelsen och Naturvårdsverket genomförde under åren 2003-2005. Inventeringen
gjordes på uppdrag av regeringen och redovisades i Naturvårdsverkets rapporter 5339,
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5344, 5345 och 5473. För Norrbottens län redovisades totalt 432 områden som
skyddsvärda.
Under 2005 gjordes en överenskommelse mellan Naturvårdsverket, Sveaskog och
länsstyrelserna i Norrbotten respektive Västerbotten, om hur de skyddsvärda områdena
från inventeringen skulle bevaras långsiktigt. Överenskommelsen redovisades i en
rapport (NV, rapport 5498) där 168 områden i Norrbottens län pekades ut som blivande
naturreservat. Utvidgningen av naturreservatet Nilasjåkk är ett av dessa områden.
Naturvårdsverket och Sveaskog AB träffade den 13 juni 2008 en överenskommelse om
formellt skydd av 431 särskilt värdefulla naturskogsområden i hela landet. Denna
innebär att områdena på i överenskommelsen angivna villkor kan avsättas som
naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveaskog. För länets del omfattas
samtliga reservatsobjekt som redovisats i NV:s rapport 5498. Överenskommelsen ger
därmed ett värdefullt bidrag till uppfyllandet av delmål 1 Långsiktigt skydd av
skogsmark i miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Beslutet har föregåtts av samråd med Arvidsjaurs kommun som motsätter sig förslaget.
I yttrandet anges bland annat att de föreslagna reservatsbildningarna kan komma i
konflikt med framtida vindkraftsetableringar samt mineralprospekteringar i kommunen.
Man anser också att kommunen är kraftigt överrepresenterad i planerna för framtida
reservatsbildningar och önskar att framtida naturreservat bör fördelas jämnare över
landets kommuner.
Länsstyrelsen vill tydliggöra att området har så höga naturvärden att det måste skyddas
från exploatering. Myndighetens arbete med skydd av värdefulla skogar sker på uppdrag
av regering och riksdag, inom ramen för miljömålet Levande skogar. Urvalet av skogar
som ska ges skydd som naturreservat styrs av de nationella och regionala strategierna
för skogsskydd. Grunden är en värdebaserad ansats där områdenas naturvärden är
styrande för urvalet, allt för att de avsättningar som görs för att uppnå miljömålet ska
utgöras av skogar med så höga naturvärden som möjligt. Andelen skyddad skog
kommer därför att variera mellan kommunerna.
Naturskyddsföreningen i Norrbotten har i en skrivelse till Länsstyrelsen tillstyrkt
reservatsbildningen.
Förslaget till beslut har också remitterats till Försvarsmakten, SGU, Bergstaten och
Skogsstyrelsen. Av dessa har Skogsstyrelsen och Försvarsmakten angett att de inte har
något att erinra mot förslaget. SGU har i sitt yttrande gett värdefull information om
berggrunden i området. SGU anser att området är intressant för prospektering att det av
föreskrifterna för naturreservatet ska framgå att prospektering är tillåten. Länsstyrelsen
finner dock inte skäl att ändra de föreslagna reservatsföreskrifterna med anledning av
synpunkterna som SGU framfört. Bergsstaten har avstått från att svara.
Beslutet har även föregåtts av samråd med Naturvårdsverket som påpekar att beslutet
saknar redovisning av synnerliga skäl för upphävande av det äldre
naturreservatsbeslutet. Naturvårdsverket har även vissa synpunkter på Länsstyrelsens
formulering av syftet. Länsstyrelsen har efter Naturvårdsverket påpekande kompletterat
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Bilaga 3

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till
Regeringen, Miljödepartementet. Ni ska skicka eller lämna in Ert överklagande till
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ
För att Ert överklagande ska kunna prövas måste överklagandet ha kommit in till
länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Länsstyrelsen
skickar därefter överklagandet till Regeringen, Miljödepartementet.
Ni ska i Ert överklagande ange
 vilket beslut Ni överklagar (ärendets diarienummer och beslutsdag),
 hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför,
 Ert namn, postadress och telefonnummer.
Ni ska underteckna Ert överklagande. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet
underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt bifogas.
Om Ni behöver ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till
länsstyrelsen, telefon 0920 – 960 00.
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET NILASJÅKK I
ARVIDSJARUS KOMMUN

ALLMÄNT OM PLANEN
Naturreservatets syfte ska vara styrande för reservatets långsiktiga vård och
förvaltning.
Områdets avgränsning syns i bilaga A.
Beskrivning och uppgifter om naturreservatet finns i beslutet 511-6861-09.
Denna skötselplan ska ses över inom en tioårsperiod och vid behov revideras.

SYFTET MED NATURRESERVATET
Syftet med reservatet är att bevara områdets höga naturskogsvärden och opåverkade
karaktär. Reservatet ska bevara den biologiska mångfalden samt den värdefulla
naturmiljön i området och ge förutsättningar för de ingående ekosystemen att utvecklas
naturligt. Syftet är även att de delar av reservatet som idag har lägre naturvärden ska
utvecklas i riktning mot ett naturligt tillstånd.
Inom ramen för dessa mål ska reservatet även bevara områdets fornlämningar och
kulturmiljöer samt ge möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv, turism och vetenskaplig
forskning i orörd natur.
Syftet ska nås genom att:
 Inget skogsbruk bedrivs i området.
 Exploateringar och arbetsföretag i området förhindras.
 Området sköts enligt fastställd skötselplan. Inriktningen ska vara fri utveckling med
möjlighet till naturvårdsbränning efter särskild utredning.
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NATUR
Skogsbestånden ska genom intern dynamik och andra naturliga processer fortsätta att
utvecklas fritt. Våtmarkernas naturliga hydrologi och vegetation skall bevaras och
endast förändras genom naturliga processer.
Brand
Eftersom reservatet utöver kåtan och rengärdan innehåller en hel del kulturspår i form
av träd med spår av barktäkt, stig- och gränsmarkeringar så ska bränder som uppstår i
reservatet släckas. Vid släckningsarbete ska så skonsamma metoder som möjligt
användas och naturliga begränsningslinjer så som vägar, vattendrag och rågångar nyttjas
i första hand. Fysiska ingrepp så som fällning av träd eller anläggande av mineralgator
bör undvikas.
KULTUR
Naturreservatet har delats upp i två delområden, se bilaga A.
Delområde 1 utgörs av en lappkåta som renoverats under 1996, Nilaskåtan, och
området närmast omkring. Skogshistorisk forskning visar att skogen i närheten av kåtan
ser annorlunda ut än skogen i reservatets andra delar. Mängden död ved och andelen löv
och gran är mindre nära kåtan. Dessa skogsförändringar beror på det tidigare nyttjandet
av platsen, och utgör på så sätt ett biologiskt kulturarv. Förändringen i skogsstrukturen
kommer successivt att försvinna om inte skogen närmast vallen sköts. Delområdet
omfattar ca 3 ha.

Förvaltningsåtgärder delområde 1
När man står vid kåtan skall man kunna se rengärdan och man skall få en överblick över
hela kulturmiljön. Skillnader i trädslagsfördelning och mängden död ved skall
upprätthållas. De restaurerade byggnaderna och rengärdet skall hållas i gott skick.






Förvaltningsåtgärdena bör göras i samverkan med kulturmiljöenheten.
Skötseln skall baseras på forskningsresultat från den studie som är gjord i området
samt kompletterande dateringar av träden som vuxit upp sedan vallen slutade
användas.
Samtidigt som uppväxande träd skall röjas bort runt kåtan och i gärdan, måste vissa
tallplantor sparas så att de kan växa upp och ersätta de stora, gamla träden när de
dör.
De borthuggna träden används till ved, precis som man gjort tidigare.
Alla skötselåtgärder skall dokumenteras och fotograferas. Antal träd, trädslag och
diameter som avverkas skall skriftligen dokumenteras.
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Delområde 2 utgörs av resterande del av reservatet.
Förvaltningsåtgärder delområde 2
Skogsbestånden ska genom intern dynamik och andra naturliga processer fortsätta att
utvecklas fritt i riktning mot naturskog.

GRÄNSER
Naturreservatets gränser ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar och snarast
efter Lantmäteriets inmätning.
Tidigare gränsmarkering som blivit inaktuell på grund av utvidgningen av reservatet ska
tas bort, se bilaga B.
Kontroll av gränsmarkeringar och rågångar ska göras minst vart tionde år.
FRILUFTSLIV OCH INFORMATION
En informationstavla finns placerad vid vägen där det går en stig till kåtan, se bilaga A.
Informationsskylten bör förnyas i och med det nya beslutet. Det kulturhistoriska värdet i
naturreservatet bör uppmärksammas i informationen. Informationen bör tas fram i
samarbete med kulturmiljöenheten. Det är viktigt att informera i samband med
skötselåtgärder, både om varför de behövs samt vilka effekter de har på skogen.
Informationen kan på så sätt nyansera bilden av skogens historia och värden samtidigt
som upplevelsen i naturreservatet kan öka och fördjupas.
Skyltning till reservatet finns i form av två domänreservatsskyltar. Dessa bör tas bort
och bytas ut till skyltar med texten ”naturreservat”.
Aktuell information om naturreservatet ska finnas på länsstyrelsens hemsida.

Stigar
Det finns en gammal stig som sträcker sig från vallen mot nordost (se bilaga A). Den är
bitvis inte så tydlig men den är markerad med bläckor på träden. Utmed stigen finns en
mängd samiska kulturspår. Stigen bör finnas med på informationskartor och den ska
vara röjd och framkomlig. Stigen ska inte målas.
Ytterligare markeringar i terrängen bör undvikas. Inga andra leder finns.
Anläggningar
De restaurerade byggnaderna och rengärdet skall hållas i gott skick. I övrigt finns inga
anläggningar i reservatet. På vallen bör inga nya anläggningar uppföras.
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SAMMANFATTNING AV PRIORITERADE ÅTGÄRDER
Skötselåtgärd
Information på länsstyrelsens hemsida
Utmärkning av reservatsgränsen och
borttagning av inaktuell gränsmarkering
Uppdatering av informationsskylt och
reservatsskyltar
Döda träd och uppväxande gran och lövsly i
rengärdan och runt kåtan ska huggas och röjas
bort.
Ett antal granplantor och eventuellt tallplantor,
”framtidsträden”, märks upp och kartläggs så
att de inte röjs bort vid ett senare tillfälle.
Bibehålla trädslagsfördelning och mängden död
ved i delområde 1
Röjning av stig
Underhåll av byggnader och rengärde
Revidering av skötselplan
Uppföljning av gränsmarkering
Underhåll av gränsmarkering

När
Snarast efter att reservatet har
beslutats
Snarast efter Lantmäteriets inmätning
Snarast efter att reservatet har
beslutats
Vart tionde år

Vart tionde år
Vid behov
Vid behov
Senast 2019/2020
Minst vart tionde år
Vid behov

LITTERATUR
Östlund L., Ericsson T. S., Zackrisson O. & Andersson R. 2003. Traces of past sami
forest use: An ecological study of culturally modified trees and earlier land use within a
boreal forest reserve. Scandinavian Journal of Forest Research 18: 78-89.
Bilagor:
A. Karta
B. Karta med äldre avgränsning
C. Artlista
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Bilaga A

Naturreservatet Nilasjåkk
Avgränsning och information
Skala 1:10 000

"
-

Gränsen för naturreservatet
Delområde 1
Stig
Kulturspår
© Copyright Lantmäteriet 2009. Ur GSD - Produkter, ärende 106-2004/188

0

0,5 kilometer

±

511-6861-09

NR 2001240

Bilaga B

Naturreservatet Nilasjåkk
Avgränsning, funktionsklasser och information
Skala 1:10 000
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Gränsen för naturreservatet
Äldre avgränsning
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Artlista naturreservatet Nilasjåkk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Svenskt namn

Latinskt namn

Fläckporing
Gräddporing

Antrodia albobrunnea
Skeletocutis lenis

Blodticka
Gammelgranskål
Grovticka
Ullticka
Osticka
Rosenticka
Tallstocksticka
Tallticka
Knottrig blåslav
Tretåig hackspett
Järpe
Spillkråka
Tjäder

Gleoporus taxicola
Pseudographis pinicola
Phaeolus schweinitzii
Phellinus ferrogineofuscus
Skeletocutis odora
Fomitopsis rosea
Gloeophyllum protractum
Phellinus pini
Hypogymnia bitteri
Picoides tridactylus
Bonasa bonasia
Dryocopus martius
Tetrao urogallus

Lavskrika

Perisoreus infaustus

Hotkategori
VU
VU
NT

VU
NT
VU
NT
VU

NT

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2005. VU=Sårbar, NT=Missgynnad.

Källor:
- Länsstyrelsens översiktliga inventering 2004.
- Beslut Nilasjokk 97-01-10.
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