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Bildande av naturreservatet Puoutavare i Gällivare och Överkalix
kommuner
-Utvidgning och revidering

Beslut
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det
område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, ska utgöra naturreservatet Puoutavare.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 6.
För att uppnå och 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. att nedan angivna föreskrifter ska gälla i reservatet.
Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap 7§ första stycket MB sitt beslut om bildande
av naturreservatet Puoutavare i Överkalix kommun från den 8 december 2009, dnr 5115948-09 när detta beslut vunnit laga kraft.

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturskogsvärden med dess
opåverkade karaktär och biologiska mångfald. Skogar, våtmarker, sjöar, vattendrag och
andra ingående ekosystem ska ges förutsättningar att utvecklas naturligt. Syftet är även
att motverka fragmentering av området och att de delar av reservatet som idag har lägre
naturvärden ska utvecklas i riktning mot ett naturligt tillstånd. Inom ramen för
ovanstående är reservatets syfte också att ge möjlighet till naturupplevelser och
friluftsliv.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

INTERNET

971 86 LULEÅ

Stationsgatan 5

010-225 50 00

0920-22 84 11

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

BESLUT

2 (9)

Datum

Diarienummer

2017-12-20

511-11517-2016
NVR ID

2014696
Syftet ska nås genom att:
• Inget skogsbruk bedrivs i området.
• Exploateringar och annan verksamhet som kan skada naturmiljön i området
förhindras.
• Områdets skogliga värdekärnor lämnas för fri utveckling. Naturvårdsbränning kan
bli aktuellt i vissa värdekärnor.
• Utvecklingsmarker och arronderingsmarker återställs till naturskog genom fri
utveckling. Naturvårdsbränning kan bli aktuellt i vissa utvecklingsmarker.
• Vid behov återställa områdets naturliga hydrologi genom att till exempel lägga igen
diken, åtgärda vandringshinder eller återställa vattendrag efter flottledsrensning.
• Främmande arter som bedöms utgöra ett hot mot ekosystemen i reservatet tas bort, i
de fall det är möjligt.
• Naturliga störningar som till exempel översvämningar och stormfällningar tillåts ha
ett naturligt förlopp. Bränder kan dock släckas vid behov.
• Fällning av träd undviks vid alla typer av åtgärder, förutom vid avveckling av
främmande trädslag.
• Alla åtgärder i reservatet planeras så att körskador och annan påverkan på
markskiktet undviks.
• Besökare informeras om reservatets naturvärden.

Skälen för länsstyrelsens beslut
Områdets prioriterade bevarandevärden är den naturskogslika miljön med en bergstopp
som är klädd med gammal barrblandskog i sen succession. Stort inslag av senvuxna
tallar, glasbjörk och gamla spetsiga granar utgör tillsammans med toppbrott, naturligt
avdöende och gamla rötlågor karakteristiska och naturliga inslag i naturskogsmiljön i
området. Skogen har låg brandpåverkan samt höga naturvärden som är knutna till
gammal skog i sen succession.
Skogsavverkning eller annan exploatering skulle innebära att områdets höga
naturvärden förstörs. Med anledning av detta har frågan om bildande av ett
naturreservat aktualiserats.
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Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn:

Puoutavare

Kommun:

Gällivare samt Överkalix

Lägesbeskrivning:

6 km väster om Marsjärv

Area:

ca 167 ha

Fastigheter och ägare:

Storlandet 4:1 (del av), Staten genom Naturvårdsverket
Törefors 3:3 (del av), Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

Natura 2000:

SE0820430, Torne och Kalix älvsystem

Samebyar:

Gällivare och Ängeså

Förvaltare:

Länsstyrelsen

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, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar. Skada
eller flytta liggande eller stående döda träd och buskar.
2. På annat sätt än vad som anges under punkt 1 skada eller förändra mark eller
vegetation på land eller i vatten, t.ex. genom att borra, spränga, anordna upplag,
gräva, schakta eller dumpa.
3. Uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller
vindkraftverk. Se dock punkt A 12 angående uppförande av älgtorn.
4. Anlägga väg eller led.
5. Anlägga ledning i luft, mark eller vatten.
6. Bedriva vattenverksamhet, t ex genom vattenreglering, muddring, avledande av
vatten eller anläggande av vandringshinder.
7. Plantera in växt- , djur eller svamparter.
8. Släppa ut eller sprida avloppsvatten, gifter, biologiska eller kemiska
bekämpningsmedel, vådliga ämnen, kalk eller växtnäringsämnen eller andra
främmande ämnen som kan skada naturen.
9. Framföra motordrivna fordon.
10. Sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller andra markeringar i naturen.
Vidare är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
11. Förändra befintlig byggnad eller anläggning.
12. Uppföra älgtorn.
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Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt A:
1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för
reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och
som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.
2. Ovanstående föreskrifter ska inte heller utgöra hinder för underhåll av befintliga
byggnader eller andra anläggningar. Innan större underhållsåtgärder ska samråd ske
med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ MB.
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 anmälan för samråd.
4. Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att transportera fälld älg eller
björn med motordrivet fordon på fast mark. Särskild försiktighet ska iakttas för att
undvika skador på mark, vegetation och vattenmiljöer.
5. Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att transportera fälld älg
eller björn med lättare (<400 kg) bandgående fordon på våtmark, eller med
terrängskoter på väl tjälad och snötäckt mark. Särskild försiktighet ska iakttas
för att undvika skador på mark, vegetation och vattenmiljöer
6. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga stigar och leder användas. Skador på mark och vegetation
får ej uppstå.
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § MB om skyldighet att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktas att tåla att följande
åtgärder kan komma att genomföras för att tillgodose syftet med naturreservatet.
1.
2.
3.
4.
5.

Utmärkning av reservatet.
Uppsättning och underhåll av tillfällig informationsskylt i samband med
skötselåtgärd
Naturvårdsbränning inom skötselområde B och C enligt bilaga 3.
Borttagande av främmande arter, exempelvis contortatall.
Genomförande av undersökningar av flora och fauna samt av mark- och
vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:
1.
2.
3.
4.

Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.
Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att
exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya
eller gryt.
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5. Samla in ryggradslösa djur.
6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,
hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
7. Skräpa ner.
8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Det är inte heller tillåtet att göra upp en
eld som är större än ca 0,5 meter i diameter. Vid eldning får endast löst liggande
kvistar och grenar eller egen medhavd ved användas.
9. Framföra motordrivna fordon.
Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:
1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för
reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och
som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.
2. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej
uppstå.
3. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet
med gällande lagstiftning.
4. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Redogörelse för ärendet
De höga naturvärdena vid Puoutavare uppmärksammades i samband med en inventering
av skyddsvärda statliga skogar 2003-2005. Inventeringen gjordes på uppdrag av
regeringen och redovisades i Naturvårdsverkets rapporter 5339, 5344, 5345 och 5473.
För Norrbottens län redovisades totalt 432 områden som skyddsvärda.
Under 2005 slöts 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 (Naturvårdsverket, rapport 5498) där 168 områden i Norrbottens län pekades ut
som blivande naturreservat. Naturreservatet Puoutavare 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
de områden som redovisats som naturreservat i Naturvårdsverkets rapport 5498. 2009
Bildades naturreservatet Puoutavare på den del som ägs av Sveaskog.
Det skyddsvärda området fortsatte dock västerut på SCA´s fastighet. I propositionen
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (2009/10:169) beslutade regeringen att 100 000 ha
produktiv skogsmark skulle avstyckas från Sveaskogs markinnehav för att användas
som ersättningsmark vid naturreservatsbildning. Under 2011 fördes markerna över till
det nybildade bolaget Ersättningsmarker i Sverige AB (ESAB), som ägs av
Naturvårdsverket. År 2014 skrevs avtal om markbyte mellan ESAB och SCA.
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Puoutavare ingick bland de planerade naturreservat som genom detta avtal övergick i
Naturvårdsverkets ägo.
Samråd inför beslut har genomförts med Naturvårdsverket.
Beslutet har även remitterats till skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och
Försvarsmakten. Skogsstyrelsen och Försvarsmakten hade inget att erinra medan
Sveriges Geologiska Undersökning har valt att avstå från att yttra sig.
Gällivare och Ängeså sameby har tagit del av beslutet men har inte lämnat in något
yttrande.
Beslutet har samråtts med Gällivare samt Överkalix kommuner. Gällivare kommun har
inget att erinra. Överkalix kommun avslår däremot förslaget och tycker att en allt för
stor del av kommunen redan är skyddat som naturreservat. Länsstyrelsen vill tydliggöra
att arbetet med skydd av värdefulla skogar sker på uppdrag av regering och riksdag,
inom ramen för miljömålet Levande skogar. Områdesskyddet är en prioriterad del av
regeringens miljöpolitik, som både på nationell och regional nivå följer fastställda
riktlinjer och strategier. Urval av naturreservat utgår från en värdebaserad ansats, vilket
i korthet innebär att de områden som har högst naturvärden också ska ges ett formellt
skydd. Vi vill dock betona att syftet med de naturreservat som bildas, utöver bevarandet
av områdenas biologiska mångfald, även är att främja möjligheterna till
naturupplevelser och friluftsliv. Reservaten kan även vara en viktig resurs för
besöksnäringen.
Sveaskog har förelagts att yttra sig men inga synpunkter har inkommit.
Länsstyrelsens bedömning och motivering
Puoutavare har en från naturvårdssynpunkt mycket värdefull naturskog i sen succession
efter brand. I stora delar av området uppvisar skogen en orörd karaktär med god tillgång
på död ved samt gamla tallar med en ålder på upp till 400 år. Skogsavverkning eller
annan exploatering skulle innebära att områdets naturvärden förstörs. Med anledning av
detta har frågan om bildande av naturreservatet aktualiserats.
Detta beslut omfattar hela det ursprungliga naturreservatet Puoutavare. Utvidgningen
tillför ytterligare naturvärden och gammal skog, vilket ökar förutsättningarna för att
uppnå syftet med reservatet. Länsstyrelsen anser därför att kraven på att synnerliga skäl
ska finnas för upphävande enligt 7 kap 7 § första stycket MB är uppfyllda. Sedan år
2009 då reservatsbeslut för den östra delen av området fattades, har länsstyrelsen gjort
en del generella justeringar och förtydliganden av föreskrifterna för naturreservat.
Förändringarna är anpassningar till rådande lagstiftning och till länsstyrelsens riktlinjer
för hur reservatsbeslut bör utformas. Ändringarna har gjorts för att öka skyddet av
områdets naturvärden, men även för att förtydliga och underlätta prövning och tillsynen
i området. Se bilaga 4 för skärpningar och tydliggöranden.
Beslutet följer gällande riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt Sveriges
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miljökvalitetsmål. Beslutet ger därmed ett värdefullt bidrag till uppfyllandet av flera
miljökvalitetsmål, bland annat Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.
Länsstyrelsen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med
kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB.
I enlighet med 7 kap 25 § MB ska det finnas en rimlig balans mellan de värden som ska
skyddas och de inskränkningar som beslutet innebär för den enskildes markanvändning.
Därför ska det alltid göras en intresseprövning mellan allmänna och enskilda intressen.
Länsstyrelsen bedömer att den avgränsning av naturreservatet och de inskränkningar
som har gjorts är nödvändiga samt att de inte går längre än vad som behövs för att
tillgodose reservatets syfte.
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en
myndighet innan beslut om föreskrifter så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas
kostnadsmässiga och övriga konsekvenser. Enligt samma förordning får myndigheten
göra ett undantag från regeln om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en
konsekvensutredning. De föreslagna ordningsföreskrifterna tydliggör allemansrätten
men begränsar den inte. Länsstyrelsen bedömer att föreskrifterna behövs för att
tillgodose syftet med naturreservatet. Konsekvenserna av föreskrifterna bedöms vara så
små att en särskild konsekvensutredning enligt nämnda förordning inte behöver
upprättas.

Beskrivning av området
Area:

ca 168 ha

Naturtyper:

Skogsmark ca 147 ha, varav produktiv skog ca 141 ha
Myr ca 18 ha
Övrig mark ca 3 ha

Puoutavare ligger 6 km väster om Marsjärv på gränsen mellan Överkalix och Gällivare
kommun. Området utgörs av Puoutavares (Vitbergets) topp som når 405 m ö h samt
delar av vitbergsbäcken, som även ingår i natura 2000. Vid bäcken växer bland annat
den storvuxna ormbunken majbräken. Våtmarkerna runt bäcken har höga naturvärden
enligt våtmarksinventeringen, utförd av länsstyrelsen. Berggrunden består främst av
näringsfattig granit och granitliknande bergarter. Skogen i naturreservatet består
mestadels av lågproduktiv granskog i sen succession med inslag av gamla tallar. Den
östra sidan av reservatet är i stort sett opåverkade av mänskliga aktiviteter och
sammantaget finns mycket få spår av avverkning i detta område. Västra delen av
reservatet är av restskogskaraktär och är mer påverkat av avverkningar från 1940-talet.
Bergets norra, östra och södra delar har inte brunnit under de närmaste 150-200 åren
och sannolikt är det ännu längre sen det sist brann i området. De enda synliga
brandspåren är enstaka kolade högstubbar. En annan indikation på frånvaron av brand är
att gammelgranarna har kvistar ända ner till marken.
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Bergets topp består av ett glest skogsklätt impediment med korta, senvuxna tallar och
spetsiga kortväxta granar och en hel del glasbjörk. Toppen består mest av hällmarker
med ett bitvis tunt moräntäcke som blir mäktigare längre ner i sluttningarna.
Den norra sluttningen är brant och moränytan har eroderats av isens smältvatten vilket
gjort sluttningen stenig och grusigt. Även en del ackumulationer av grövre sediment kan
förekomma. Sluttningen domineras av gran och ett allmänt inslag av löv. Det finns gott
om träd i åldrarna 200-300 år och allmänt med både liggande och stående död ved.
Längs östsluttningen minskar andelen block och hällar och skogen blir något
produktivare. I denna del växer urskogsartad granskog i sen succession med
återkommande gamla tallöverståndare, björkar och aspar. Här hittar man rikligt av
liggande och stående död ved. Bitvis är tillgången på hänglavar god. På de gamla
granarna kan man finna arter som knottrig blåslav och gammlegranskål, medan
exempelvis rosenticka och gränsticka förekommer på de många granlågorna i området.
Bergets sydsida har samma lågproduktiva markförhållanden som toppen, men här
dominerar gran i sen succession. De flesta träden är mycket gamla och rötlågor samt
toppbrott är rikligt förekommande. Enstaka knotiga gamla tallar finns spridda i detta
område.
I den norra delen av den västra sluttningen är det gott om tallöverståndare med en ålder
på 200-400 år, några av dessa har mycket grov stam. Här finns även rikligt med gamla
granar som långsamt dör och börjar skapar stående och liggande död ved. Död ved är
något som det råder brist på i nästan hela västra delen av reservatet. I övrigt växer det
lägre granar av obestämd ålder, unga tallar samt enstaka aspar och rotskottsbjörkar.
Enstaka gamla björkar med brandljud finns längs sluttningen. Söder om den igenvuxna
vägen finns ett grandominerat område som i högre grad påverkats av mer sentida
skogsbruk. Här är granskogen luckig och gamla körvägar syns fortfarande tydligt.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen (Miljö- och energidepartementet) enligt
Bilaga 5.
Beslutets ikraftträdande
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft, utom vad gäller föreskrifter med stöd
av 7 kap. 30 § miljöbalken, vilka gäller omedelbart.
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De som deltagit i länsstyrelsens beslut
I detta ärende har beslut tagits av landshövding Sven-Erik Österberg efter föredragning
av naturskyddshandläggare Rasmus Häggqvist. I den slutliga handläggningen av ärendet
deltog även chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Simon
Bergdahl.

Bilagor:
1. Karta över reservatet
2. Översiktskarta
3. Skötselområde
4. Skärpningar och tydliggöranden
5. Hur man överklagar
6. Skötselplan
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Bilaga 1

Naturreservatet Puoutavare
Area ca 167 ha
Skala 1:15 000
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Bilaga 2

Naturreservatet Puoutavare
Översiktskarta
Skala 1:200 000

84
0

780

813

77
9

0
E1

81
5

7
77

3
76
770

2
77

77
3

© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

Gräns för naturreservatet
Övriga naturreservat

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 Kilometer

±

511-11517-2016

NVR ID 2014696

Naturreservatet Puoutavare

Bilaga 3

Skötselområde
Area ca 167 ha
Skala 1:15 000
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Bilaga 4

Skärpningar och tydliggöranden
Förändringar som rör innehavare av särskild rätt (7 kap. 5 § MB). Förändringar
visas kursivt.
Skärpningar och tydliggöranden
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Förbudet mot att fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar eller
tillvarata vindfällen har utökats med skada eller flytta liggande eller stående
döda träd och buskar.
Spränga har lagts till som exempel på aktiviteter som är förbjudna och som rör
att skada eller förändra mark eller vegetation på land eller i vatten, så som att
borra, gräva mm.
I exemplen som rör förbud mot vattenverksamhet har anläggning av
vandringshinder lagts till som ett förtydligande.
Förbudet mot att plantera in växt- eller djurart har utökats med svampart.
Förbudet mot att släppa ut eller sprida skadliga ämnen har utökats med
biologiska eller kemiska bekämpningsmedel, samt övriga främmande ämnen om
kan skada naturen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för
reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.
Vid uttransport av fälld älg eller björn får motordrivet fordon på fast mark, t ex
fyrhjuling, användas. För våtmark är det tillåtet att använda lättare (<400 kg)
bandgående fordon eller terrängskoter på väl tjälad mark. Vid körning ska
särskild försiktighet ska iakttas för att undvika skador på mark, vegetation och
vattenmiljöer.
Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej
uppstå.
I det äldre reservatsbeslutet rådde undantag för totalförsvaret i de fall de hade
anläggningar och/eller planerade grupperingsplatser inom reservatet. De fick
utan hinder av föreskrifterna utföra tillsyn och skyddsarbetsuppgifter inom
reservatet. Detta undantag finns inte i de nya föreskrifterna.

Ovanstående tillägg behövs enligt länsstyrelsen för att bevara naturvärdena samt för att
underlätta tillsyn och prövning. I de undantagsfall då totalförsvaret har behov av att
genomföra skyddsarbeten inom reservatet är det enligt länsstyrelsen lämpligare ur
naturvårdssynpunkt att detta hanteras genom en dispensansökan.
•
•

Byggförbudet har kompletterats med ett förbud mot att utöka byggnad eller
annan anläggning som till exempel mast eller vindkraftverk.
Det är även förbjudet att sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller andra
markeringar i naturen.
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Tidigare rådde tillståndsplikt för ovanstående aktiviteter. Länsstyrelsen anser att denna
skärpning behövs för ett långsiktigt bevarande av reservatet.
Lättnader
•

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för underhåll av befintliga byggnader
eller andra anläggningar. Innan större underhållsåtgärder ska samråd ske med
länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ MB.

Förändringar som rör skyldighet att tåla visst intrång enligt 7 kap. 6 § MB.
Förändringar visas kursivt.
Skärpningar och tydliggöranden
Föreskrifterna har förtydligats med vilka åtgärder som kan komma att genomföras för
att tillgodose syftet med reservatet:
•
•
•
•
•
•

Utmärkning av reservatet.
Uppsättning och underhåll av tillfällig informationsskylt i samband med
skötselåtgärd
Naturvårdsbränning i skötselområde B och C enligt bilaga 3.
Utförande av återställningsåtgärder i skogsmark, exempelvis ringbarkning,
stängsling och/eller röjning av ungskog.
Borttagande av främmande arter, exempelvis contortatall.
Genomförande av undersökningar av flora och fauna samt av mark- och
vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål.

Ovanstående tillägg under 7 kap. 6 § är enligt länsstyrelsen nödvändiga för att
långsiktigt uppfylla syftet med naturreservatet. Samtidigt blir innehavare av särskild rätt
tydligare upplyst om vad förvaltningen kan innebära.

Förändringar som rör allmänheten (7 kap. 30 § MB). Förändringar visas kursivt.
Skärpningar och tydliggöranden
•
•

•

Det är förbjudet att skräpa ner.
Förbud råder även mot att anlägga en eldstad i form av en stenring. Det är inte
heller tillåtet att göra upp en eld som är större än ca 0,5 meter i diameter, och
vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved
användas.
Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i
första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej
uppstå.

Ovanstående tillägg är föreskrifter som länsstyrelsen anser är nödvändiga för att bevara
reservatets naturvärden.
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Lättnader
•

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för
reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.

Ovanstående tillägg ger en tydligare styrning av områdets förvaltning så att den sker i
enlighet med reservatets syfte.

Bilaga 5

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till
Regeringen, Miljö- och energidepartementet. 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, Miljö- och energidepartementet.
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 010-225 50 00.

