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Skötselplan för naturreservatet Nenävuoma
Denna skötselplan är en bilaga till länsstyrelsens beslut 2018-03-07 om bildande av
naturreservatet Nenävuoma.
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1. Allmänt
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Nenävuoma. Vid planering och utförande av skötselåtgärder ska syftet med
naturreservatet och reservatsföreskrifterna vara styrande. Andra aktuella regelverk och
riktlinjer ska också beaktas.
Bevarandemålen för de ingående naturtyperna i denna skötselplan styr vilken slags
naturvårdande skötsel som planeras. I Bilaga C visas reservatets olika skötselområden.
Nästan hela naturreservatet ägs av Sveaskog (Suorsa 2:1 och Kengisskogen 1:1). Två
privatägda fastigheter ingår i reservatet, en i norra delen (Liviöjärvi 2:5) och en
inbäddad i mitten av reservatet (Isovaara 1:1) (Bilaga D). Större skötselåtgärder som
berör annan markägare än Naturvårdsverket ska alltid föregås av samråd med
markägaren.

2. Reservatets syfte
Syftet med reservatet är att bevara områdets höga naturvärden och karaktär av orörd
vildmark. Skogar, våtmarker, 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. För att främja biologisk mångfald ger naturreservatet
även förutsättningar för slåtter av hävdgynnade våtmarker. Inom ramen för ovanstående
är reservatets syfte också att ge möjlighet till naturupplevelser och friluftsliv.
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.
• Utvecklingsmarker och arronderingsmarker återställs till naturskog genom fri
utveckling eller naturvårdande skötsel så som exempelvis naturvårdsbränning.
• Våtmarker lämnas för fri utveckling med undantag för traditionell lieslåtter.
• 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.
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3. Prioriterade bevarandevärden
Områdets prioriterade bevarandevärden är dess intakta våtmark av hög naturvärdesklass
och dess urskogsartade skog som tillsammans bildar en stor myr- och skogsmosaik med
mycket höga naturvärden. Reservatet utgör även en del av det stora våtmarkskomplexet
Ahvenvuoma som ingår i myrskyddsplanen för Sverige.
Länsstyrelsen anser att de mer ändamålsenliga gränser som reservatet får genom
utvidgningen gynnar både det långsiktiga bevarandet av ingående naturvärden samt
underlättar den framtida förvaltningen.

4. Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn:

Nenävuoma

Kommun:

Pajala

Lägesbeskrivning:

ca 20 km SV om Pajala

Area:

ca 2585 ha

Fastigheter och ägare:

Suorsa 2:1 (del av), Sveaskog
Kengisskogen 1:1 (del av), Sveaskog
Isovaara 1:1 (del av), privat markägare
Liviöjärvi 2:5 (del av), privat markägare

Natura 2000:

SE0820430 Torne- och Kalix älvars avrinningsområde (berör
del av)

Sameby:

Sattajärvi

Förvaltare:

Länsstyrelsen

5. Natura 2000
I naturreservatet rinner en mindre bäck som utgör biflöde till Kalixälven och omfattas
därmed av EU:s Natura 2000-nätverk för skyddade områden. Bevarandeåtgärderna i
området ska bidra till att de utpekade naturtyperna och arterna uppnår en gynnsam
bevarandestatus.

6. Mål och åtgärder
6.1 Skog
Skogarna i reservatet utgörs till övervägande del av naturskogsmiljöer i olika
successionsstadier efter brand. I reservatet ingår även vissa områden som är påverkade
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av modernt skogsbruk. Det är i första hand i dessa bestånd som aktiv naturvårdsskötsel
kan komma att bli aktuellt.
Då området är stort bör spontant uppkommen brand få löpa fritt så långt det är möjligt.
Brandbekämpning ska främst ske för att förhindra spridning utanför reservatets gränser.
Vid släckningsarbete ska så skonsamma metoder som möjligt användas och naturliga
begränsningslinjer så som vägar, vattendrag och rågångar nyttjas i första hand. Fysiska
ingrepp som fällning av träd eller anläggande av mineralgator ska undvikas.
Målsättningen inom alla skyddade områden är att främmande arter (t ex contortatall)
inte ska finnas. De ungskogar av contortatall som finns i reservatet ska därför avvecklas
och man bör kontinuerligt följa upp så att de contortaplanteringar som finns i direkt
anslutning till reservatet inte sprider sig in i reservatet.
6.1.1 Skogliga värdekärnor
De skogliga värdekärnorna består till största del av granskog eller björkrik granskog
(Foto 1). Mestadels är skogen mycket gammal, senvuxen och fuktig eller sumpig.
Merparten av skogen har i mycket varierande grad plockhuggits men hyser trots det
höga eller mycket höga naturvärden och är tydligt urskogsartad. Liggande och stående
död ved av både gran och lövträd förekommer spritt i de flesta bestånd, bitvis rikligt.

Foto 1. Sumpig granskog med inslag av björk är typiskt i stora delar av reservatets skogar. Foto:
Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson
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I östra delen av reservatet finns större områden med gammal björk- och asprik
blandskog där merparten av lövskogen har uppkommit efter skogsbränder för ca 150 år
sedan. I de centrala och västra delarna av reservatet täcks myrarna av gamla,
plattkroniga myrtallar och rikliga mängder torrfuror.
Fortsatt fri utveckling med intern dynamik bedöms vara den bästa skötselåtgärden för
att bevara naturvärdena i områdets värdekärnor.
Bevarandemål
• Arealen värdekärna får inte minska; målet är att arealen värdekärna ska öka i
takt med att utvecklingsmarker uppnår statusen värdekärna.
• Naturvärden ska bevaras och växt- och djurlivet ska tillåtas utvecklas fritt.
Förändringar i naturtillståndet ska endast ske genom naturlig succession och
naturliga processer.
• Främmande arter som t ex contortatall ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder, med undantag för avveckling av främmande arter
som upptäcks inom reservatets värdekärnor.

6.1.2 Skogliga utvecklingsmarker/arronderingsmarker
I reservatet finns flera utvecklings- samt arronderingsmarker. Kunskapen om de olika
områdena varierar och länsstyrelsen har med nuvarande kunskap i ett första skede valt
ut tre skötselområden som anses lämpliga att utföra åtgärder i. Möjligheter för att utföra
skötselåtgärder kan även utredas i andra områden.
Vissa av arronderingsmarkerna utgörs av lövrika hyggen där det finns gott om aspkratt
och björk, till exempel skötselområde A i norra delen av området (Bilaga C) (Foto 2).
Skötselområdet skulle sannolikt utvecklas bättre av att hägnas för att gynna
lövuppkomst. Sannolikheten att lövträden har nått över betningshöjd sedan länsstyrelsen
besökte området 2008 är ganska liten med tanke på betestrycket. Det bör därför utredas
om hela eller delar av skötselområde A ska stängslas för att förhindra betning av
lövuppslaget. Skötselområde A ligger nära en väg vilket även gör det praktiskt lämpligt
för stängsling.
Den arronderingsmark som har avgränsats som skötselområde B på kartan i Bilaga C
är bevuxen med Pinus contorta och ska återställas genom att avlägsna contortan. Det är
en fördel om det kan ske så snart som möjligt för att minska risken för vidare etablering
inom reservatet. Länsstyrelsen ska även utreda möjligheterna till stängsling av ytan för
att gynna uppkomsten av lövträd.
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Foto 2. Lövrikt hygge med stort björk- och aspuppslag som föreslås för stängsling. Bilden är tagen år
2008. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Utvecklingsmarkerna i reservatet består till största del av unga produktionsskogar av
gran med en hög andel av björk och ett varierande inslag av tall. Det bör utredas
om vissa kan vara lämpliga att bränna och sedan stängsla för att skapa brända miljöer
och gynna etablering av ny lövskog. Exempel på ett område som kan vara intressant för
naturvårdsbränning är skötselområde C (Bilaga C) som utgörs av gallrad 100-årig
granskog med sort inslag av solitär björk. Förekomsten av död ved är allmän och
området ligger nära en väg och är omgiven av myrmarker.
Reservatets största område med utvecklingsmark ligger vid den sydöstra gränsen och
utgörs av genomhuggen skog med en hög andel bukettbjörk, samt ett varierande inslag
av gran. Beståndsåldern är ca 50-70 år. Gran dominerar sedan högre upp på berget där
det även växer bukettlöv med klena stammar och endast ett fåtal gamla solitära träd.
Ett större område med utvecklingsmark finns även i norr och består mestadels av trivial
skog med ung gran samt ung och klen björk. Bägge trädslag varierar dock i ålder. Bitvis
finns partier av äldre bestånd med tät gammal gran- och björkskog. I dessa områden
bedöms fortsatt fri utveckling vara den mest lämpliga skötselmetoden.
Bevarandemål
• Naturvärdena ska öka och ungskogen ska utvecklas i riktning mot skiktad
naturskog.
• Där förutsättningar finns ska skogen ha en stor andel lövträd.
• Främmande arter som t ex contortatall ska inte förekomma.
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Skötselåtgärder
• Utred förutsättningarna att hägna för att gynna lövträd i lämpliga delar av
skötselområde A. Även andra områden kan utredas för stängsling.
• Utred förutsättningarna för naturvårdsbränning och efterföljande stängsling i
skötselområde C. Även andra områden kan utredas för bränning.
• Avveckla contortatall inom skötselområde B och utred möjligheterna att följa
upp åtgärden med att hägna lämpliga delar för att gynna uppkomsten av lövträd.

6.2 Våtmarker, sjöar och vattendrag
Reservatet utgör en del av det stora våtmarkskomplexet Ahvenvuoma som ingår i
myrskyddsplanen för Sverige. Del av Torne- och Kalix älvars avrinningsområde ingår i
naturreservatet.
Vissa av reservatets våtmarker och vattendrag är påverkade av äldre markavvattning
och i området finns dikade sumpskogar. Traditionell lieslåtter är tillåtet i reservatet.
Bevarandemål
• Naturlig hydrologi ska bevaras och växt- och djurlivet skall tillåtas utvecklas
fritt. Förändringar i naturtillståndet ska i första hand ske genom naturlig
succession och naturliga processer, med undantag för traditionell lieslåtter som
får bedrivas i reservatet.
• Främmande arter ska inte förekomma.
• Inga mänskligt skapade vandringshinder av betydelse för fisk eller andra
vattenlevande organismer ska finnas i reservatet.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder.
• Behovet av att lägga igen diken eller att utföra andra åtgärder för att restaurera
områdets hydrologi utreds.

6.3 Kulturmiljövärden
I reservatet finns inga kända fornlämningar. Om forn- eller kulturlämningar upptäcks är
det viktigt att dessa bevaras och att särskild hänsyn tas till fornlämningsmiljöer så att
dessa inte skadas vid skötselinsatser. Röjning samt avverkning av enstaka träd kan bli
aktuellt om det krävs för att undvika skador på lämningar eller för att tydliggöra
lämningar i samband med informationsinsatser. För att undvika skador på
fornlämningar eller kulturmiljövärden ska samråd ske med länsstyrelsens antikvarier
inför en eventuell naturvårdsbränning samt vid dragning av nya stigar och skoterleder.
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6.4 Information och anläggningar
Nenävuoma är ett förhållandevis okänt utflyktsmål. Området nyttjas så vitt länsstyrelsen
känner till endast i begränsad omfattning för jakt, utflykter och bärplockning. Genom att
området nu utökas kan områdets höga natur- och friluftslivsvärden bli mer kända, vilket
kan innebära ett förändrat besökstryck. Med tanke på områdets karaktär, med stora
sumpskogar och vidsträckta våtmarker, är sannolikheten för en omfattande tillströmning
av besökare ganska liten, i alla fall under barmarksperioden.
I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.
Länsstyrelsen bedömer att det inte behövs några i dagsläget. Behovet av anläggningar
och stigar behöver kontinuerligt utvärderas. Utgångspunkten för detta är att reservatet
ska nyttjas för rörligt friluftsliv utifrån sina naturgivna förutsättningar. Om behov
uppkommer och det bedöms vara förenligt med reservatets syften kan nya anläggningar
för att kanalisera eller främja friluftslivet iordningsställas.
Eftersom Länsstyrelsen inte har genomfört någon fullständig inventering av
anordningar och anläggningar, som t ex älgtorn, kan det finnas sådana som
länsstyrelsen inte känner till inom reservatet.
Parkeringsplats för bilburna besökare finns vid naturreservatet Suorsapakka, knappt 1
km från Nenävuoma. Vid parkeringsplatsen finns även en informationsskylt för
Nenävuoma som behöver uppdateras med bl. a reservatets gällande yttergränser (Bilaga
B).
Digital information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Den
platsbundna informationen utgörs av skyltar med information om reservatet och vilka
regler som gäller. Det ska framgå av informationsskyltarna att delar av området även
ingår i Natura 2000.
Skötselmål
• Allmänheten ska på ett enkelt sätt kunna ta del av information om
naturreservatet.
• Information på länsstyrelsens hemsida ska underlätta för besökare att hitta till
reservatet.
• Besökaren ska göras medveten om naturreservatets naturvärden och vad man bör
tänka på vid besöket.
• Vägvisning och skyltning ska vara ändamålsenlig, tydlig och aktuell samt i gott
skick.
• Vid naturvårdande skötselåtgärder ska allmänheten på ett lättillgängligt sätt
kunna få information om bakgrund, orsak och mål med åtgärden.
• Markslitaget från besökare får inte bli så stort att det påverkar områdets natureller upplevelsevärden negativt.
Skötselåtgärder
• Befintliga informationsskyltar ska uppdateras med reservatets gällande
yttergränser på kartan.
• Information om reservatet läggs ut på länsstyrelsens hemsida snarast efter att
beslutet vunnit laga kraft.
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Vid naturvårdande skötselåtgärder sätts skyltar med information om åtgärden
upp i anslutning till aktuellt skötselområde.
Löpande kontroller av att skyltar inom och i anslutning till reservatet är aktuella,
läsbara samt att skyltställen är i gott skick.
Vid behov ska sly röjas bort runt skyltarna.
Anläggningsgraden ska med jämna mellanrum utvärderas och anpassas till de
behov som finns.

6.5 Gränser
Naturreservatets nya gränser ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast
efter att naturreservatet har beslutats. De gamla gränsmarkeringarna mellan det
ursprungliga reservatet och utvidgningen blir ogiltiga och ska tas bort i samband med
detta.
Skötselmål
• Reservatets gränser ska vara tydligt markerade enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.
Skötselåtgärder
• Markering av ny reservatsgräns görs snarast efter att reservatet har beslutats.
Gammal gränsmarkering som blir ogiltig tas bort.
• Kontroll av gränsmarkeringarna och rågångar ska göras löpande.
• Vid behov åtgärdas otydliga markeringar och rågångar.

6.6 Tillfartsvägar
Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är norrifrån. Kör ca 7 km norr
om Tärendö, sväng österut från väg 394 in på skogsbilväg som leder fram till reservatet
efter ca 12 km (Bilaga A). Vägarna till reservatet var i bra skick när länsstyrelsen var
där senast 2008.
Länsstyrelsen bör följa besöksutvecklingen i reservatet och utvärdera vilket behov som
finns av vägförbindelse till naturreservatet, utöver länsstyrelsens egna behov vid tillsyn
och skötselåtgärder.
Skötselmål
• Länsstyrelsen ska ha kännedom om vägens skick för att kunna anpassa
information och eventuellt vidta åtgärder.
• Tillfartsvägarna till reservatet ska vara i sådant skick att de kan trafikeras med
personbil.
Skötselåtgärder
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•

Vägens status kontrolleras vid övrig tillsyn av reservatet. Eventuella
förändringar av vägens status rapporteras till webbansvarig.

7. Sammanfattning av skötselåtgärder
Avsnitt Vad
Översyn och eventuell revidering av
Skötselplan
6.1
Skog
Borttagande av främmande arter
Avlägsna contorta i skötselområde B
samt utreda möjligheter och behov av
stängsling
Kontroll av att contorta inte etablerar
sig i reservatet
Utred förutsättningar för stängsling, i
första hand i skötselområde A
Utred förutsättningar för
naturvårdsbränning och stängsling, i
första hand i skötselområde C
6.4
Information och anläggningar
Befintlig informationsskylt ska
uppdateras med reservatets gällande
yttergränser (Bilaga B)
Information om reservatet uppdateras
på länsstyrelsens hemsida

6.5

6.6

Kontroller av att skyltar inom och i
anslutning till reservatet är aktuella,
läsbara samt att skyltställen är i gott
skick
Röjning av sly runt skyltar
Anläggningsgraden ska med jämna
mellanrum utvärderas och anpassas
till de behov som finns
Gränser
Markering av ny reservatsgräns samt
borttagande av gammal gräns
Kontroll av gränsmarkeringarna och
rågångar
Åtgärda otydliga rågångar och
markeringar
Tillfartsvägar
Vägens status kontrolleras

När
Senast 2028

Vid behov
Ur förvaltning
lämplig tidpunkt
Löpande
Vid behov
Vid behov

Snarast efter att
beslutet vunnit laga
kraft
Snarast efter att
beslutet vunnit laga
kraft
Löpande

Vid behov
Löpande

Snarast efter att
beslutet vunnit laga
kraft
Löpande
Vid behov

Löpande vid övrig
tillsyn av reservatet
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8. Källhänvisning
Länsstyrelsen 2004, 2008

Data från fältinventering.

Naturvårdsverket 2005

Skyddsvärda statliga skogar, Norrbottens län
2004. Rapport 5473.
Kategorisering av områden på Sveaskogs
innehav i Norrbottens län. Rapport 5498.
Myrskyddsplan för Sverige. NV:s rapport 5669.

Naturvårdsverket 2005
Naturvårdsverket 2007
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Area ca 2585 ha
Skala 1:50 000

"
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Gräns för naturreservatet

"
-

Befintlig informationsplats
Arronderingsmark
Utvecklingsmark
Värdekärna
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NVR ID 2023889

Bilaga C

Naturreservatet Nenävuoma
Skötselområden
Area ca 2585 ha
Skala 1:50 000
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Gräns för naturreservatet
Skötselområde A
Skötselområde B - Contorta
Skötselområde C
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NVR ID 2023889
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Bilaga D

Naturreservatet Nenävuoma
Ägarförhållanden
Skala 1:50 000

KENGISSKOGEN 1:1
LIVIÖJÄRVI
2:5

SUORSA 2:1

ISOVAARA
1:1

MARKÄGARE, FASTIGHET
Sveaskog, KENGISSKOGEN 1:1
Sveaskog, SUORSA 2:1
Privat markägare, ISOVAARA 1:1
Privat markägare, LIVIÖJÄRVI 2:5
Gräns för naturreservatet
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