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Enligt sändlista

BILDANDE AV NATURRESERVATET SOLBERGET DOMÄNRESERVAT I
JOKKMOKKS KOMMUN
LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Med stöd av 7§ naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på
bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10
§§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen att i beslutet angivna
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande
naturreservatet.

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET

MILJÖENHETEN

Reservatets benämning:

Solberget Domänreservat

Lägesbeskrivning:

24 km NNV Vidsel. Topografiska kartan 25K NV.

Gräns:

Reservatets gräns är markerad med heldragen linje på
bifogad karta, bilaga 1.

Fastigheter:

Varjisåvattnen 4:1

Markägare:

Assi Domän AB

Area:

75 ha

Därav landarea:

75 ha

Naturtyper:

Tallskog ca 58 ha
Barrblandskog ca 4 ha
Blandskog ca 4 ha
Myr ca 9 ha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen i Norrbottens län

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

0920-960 00

0920-22 35 06
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BESKRIVNING AV RESERVATET
Reservatet ligger vid den nedre delen av Solberget i en svag sydvästsluttning. Centralt
genomkorsas reservatet av en skogsbilväg i nordväst- sydostlig riktning. Skogen i
området är i stort sett opåverkad av skogsbruk och utgör en värdefull oas i en hårt
brukad omgivning.
Norr om vägen växer talldominerad skog med varierande inslag av gran, björk, asp och
sälg. Skogen är urskogslik med endast ett fåtal avverkningsstubbar. Det finns gott om
död tallved i hela området medan död granved av naturliga skäl är mindre vanligt
förekommande. Vissa partier har ett stort aspinslag, varav en del träd har uppnått
mycket grova dimensioner. Här och var ligger även grova asplågor. Den västra delen
ovan vägen präglas av frisk blåbärstyp. I reservatets nordvästra del ligger en myr som är
glest bevuxen med småtallar och vackert omgiven av tallskog med ståtliga torrakor.
Nordost om myren står tydligt brandpräglad tallskog på lavrismark med underväxt av
tall, gran och björk och sälg. Beståndet har stor rikedom på brända stubbar och rotvältor
och de äldsta tallarna har utsatts för minst två bränder. Den centrala och östra delen har
genomgått enorma stormfällningar. Stora ytor hyser endast ett fåtal stående äldre träd,
ett eldorado för vedlevande arter!
Området söder om vägen består av en mosaik av frisk skog, sumpskog, trädbevuxen
samt öppen myr. Den friska till fuktiga skogen har ett något större graninslag än i övre
delen av reservatet. Till stora delar är markvegetationen av starrfräkentyp med inslag av
dvärgbjörk, hjortron, skvattram och odon. Här och var finns snår av lappvide.
Sumpskogen är ibland talldominerad, ibland en blandning av klen tall, gran, björk och
enstaka gråalar. Torrakor finns i alla skogstyper, även på myren om än av klen sort. Mot
västra reservategränsen finns ytterligare ett område rikt på gammal asp och sälg.
Av kontinuitetskrävande vedsvampar på granlågor kan nämnas lappticka (Amylocystis
lapponica), gammelgranskål (Pseudographis pinicola), rosenticka (Fomitopsis rosea),
ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) samt taigaskinn (Laurilia sulcata). På tallågor
förekommer fläckporing (Antrodia albobrunnea).
Andra intressanta arter är de trädlevande lavarna stiftgelelav (Collema furfuraceum) på
asp, lunglav (Lobaria pulmonaria) på sälg samt vedsvampen doftticka (Haploporus
odorus) på sälg.
Reservatet är en utmärkt lokal för hackspettar. Spår efter spillkråkan är mycket
frekventa i levande och döda träd i hela området, liksom födosöksspår efter tretåig
hackspett. Området hyser även ett häckande duvhökspar.
Omgivande mark utgörs i söder av våtmark och i övrigt av hyggen och ungskog.
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ÄRENDETS BEREDNING
Området avsattes 1958-11-18 som domänreservat. I samband med Domänverkets
bolagisering 1992 gjorde länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket en bedömning
av vilka domänreservat i länet som har sådana särskilda naturvärden att de bör ges
långsiktigt skydd som naturreservat. Solberget Domänreservat hör till de områden som
länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och Assi Domän slöt 1995 ett avtal om naturreservatbildning av ett
antal särskilt värdefulla domänreservat i hela landet. Solberget Domänreservat är ett av
områdena som omfattas av avtalet.
Detta beslut har fattats i enlighet med villkoren i avtalet mellan Naturvårdsverket och
Assi Domän.

GRUND FÖR BESLUTET
Reservatet hyser urskogsartade bestånd med hög andel döda och döende träd. Skogen är
varierad och innehåller allt från sumpskog till frisk blandskog och kraftigt brandpräglad
tallskog. Då omgivande marker är kraftigt påverkade av skogsbruk är reservatet av stor
betydelse för de arter som är beroende av naturskog för sin överlevnad. Inslaget av grov
asp och sälg är mycket värdefullt och gör reservatet till en utmärkt biotop för till
exempel spillkråkan som är en vanlig syn för besökande i reservatet.
Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden och betydelse för
kännedomen om landets natur.

ÄNDAMÅLET MED RESERVATET
Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde med dess naturliga
successioner, flora och fauna. Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge
möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning i orörd natur.
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RESERVATSFÖRESKRIFTER
A.

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

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
anlägga väg, luft- eller markledning
uppföra eller ändra byggnad eller anläggning
upplåta byggnad eller anläggning för ändamål som ej är förenligt med reservatets
syfte
anordna upplag
borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma
framföra motordrivet fordon i terräng på barmark med undantag för uttransport
av redan fälld älg

Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med
Rennäringslagen. Jämför dock punkt E nedan.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för underhåll av befintliga vägar,
kraftledningar eller telekablar. Eventuella åtgärder utanför väg- eller ledningsområden
skall ske i samråd med länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från gällande reservatsföreskrifter
(12 § naturvårdslagen).
B.

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet.
1.
2.
3.
4.

Utmärkning av reservatet
Uppsättning av informationstavlor
Uppsättning och underhåll av anordningar i reservatet
Anläggning och underhåll av leder

Vid den slutliga utmärkningen av reservatet kan mindre gränsjusteringar komma att ske.
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Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:
1.
2.
3.
4.
5.

framföra motordrivet fordon i terräng på barmark
fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd
störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
skada eller bortföra växter och djur
sätta upp tavla, plakat eller skyltar

D.

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande
naturvårdsförvaltningen av reservatet.

1.

Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter och åtgärder som framgår av bifogad
skötselplan, bilaga 2.

2.

Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Norrbottens län

E.

Särskilda föreskrifter angående rennäring, jakt och fiske

Rättigheterna att uppföra för renskötsel erforderliga anläggningar regleras i
Rennäringslagen och inskränks ej av reservatsbildningen. Lokalisering och utformning
av eventuella nya anläggningar samt ändring av befintliga anläggningar skall ske i
samråd med länsstyrelsen.
Jakt och fiske upplåts av mark- respektive vattenrättsägaren. Jakträtten är för
närvarande upplåten enligt särskilda upplåtelsekontrakt. Jakträtt tillkommer dessutom
berörd sameby enligt Rennäringslagens bestämmelser och i enlighet med träffade
överenskommelser. Förnyelse av jakträttsupplåtelse och eventuell ändring av
upplåtelseform skall ske i samråd med länsstyrelsen.
Eventuella ströängar som ingår i reservatet undantas från reservatsföreskrifterna.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet enligt bilaga 3.
Ett övergripande beslut om vilka domänreservat som skall omföras till naturreservat har
tagits av länsstyrelsens styrelse 96-12-06. Solberget Domänreservat ingår bland dessa
reservat.

BESLUT
1997-01-10

LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

6 (6)
2312-11582-96
25 02 112

I detta ärende har beslut tagits av landshövding Björn Rosengren. Föredragande var
avdelningsdirektör Bengt Landström. I den slutliga handläggningen har länsexperten för
naturvård Hans Furmark samt företrädare för rättsenheten deltagit.

Björn Rosengren

Bengt Landström

