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Skötselplan för naturreservatet Nymoran
Denna skötselplan är en bilaga till länsstyrelsens beslut 2016-12-13 om bildande av
naturreservatet Nymoran.
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1. Allmänt
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Nymoran. 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 styr vilken slags naturvårdande skötsel
som planeras. I Bilaga B visas reservatets olika skötselområden.
Hela naturreservatet ligger på Sveaskogs mark och är en del av fastigheten Arjeplogs
Skolbord 1:2. Större skötselåtgärder bör alltid föregås av samråd med Sveaskog.
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2. Reservatets syfte
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturmiljö med dess opåverkade
karaktär och biologiska mångfald. Skogar, våtmarker, sjöar, vattendrag och andra
ingående ekosystem ska ges förutsättning 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.

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.
• Vid behov återställa områdets naturliga hydrologi genom att till exempel lägga igen
diken, åtgärda vandringshinder eller återställa vattendrag efter flottledsrensning.
• Fisket i reservatet bedrivs uthålligt, på ett sätt som inte äventyrar föryngringen av
öring.
• 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.
• Eventuella anordningar för friluftslivet anläggs på ett sätt som inte medför
störningar eller skada för växt- eller djurlivet.

3. Prioriterade bevarandevärden
Nymorans prioriterade bevarandevärden är det stora skogs- och myrkomplexet som har
höga naturvärden avseende förekomsten av urskogsstrukturer, områdets storlek och låga
påverkansgrad, samt innehåll av sällsynta arter. Naturvärdena kan inte bevaras eller
utvecklas fritt om skogsbruk eller annan exploatering bedrivs i området.
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4. Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn:

Nymoran

Kommun:

Arjeplog

Lägesbeskrivning:

15 km NV om Slagnäs

Area:

ca 507 ha

Fastigheter och ägare:

Arjeplogs Skolbord 1:2 (del av), Sveaskog

Sameby:

Maskaure

Förvaltare:

Länsstyrelsen

5. Mål och åtgärder

5.1 Skog
Skogen i reservatet utgörs till övervägande del av värdekärna bestående av urskogsartad
barrnaturskog i sen succession. Det finns gott om gamla tallöverståndare och rikligt med
senvuxna granar och död ved. Mindre arronderingsmarker som är påverkad av modernt
skogsbruk samt en utvecklingsmark som har plockhuggits ingår också i reservatet. Det
finns inga spår av tidigare bränder i området och de gamla granlågorna med hög
nedbrytningsgrad vittnar om att det troligtvis är minst 300 år sedan det senast brann i
området. Med anledning av detta och att de sällsynta arterna som i dagsläget finns i
området inte är brandgynnade planeras ingen naturvårdsbränning i reservatet. Skogens
naturvärden bedöms bli bäst bevarade genom fortsatt fri utveckling. Spontant uppkomna
bränder bör därför 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 som fällning av träd eller anläggande av
mineralgator ska undvikas.
Målsättningen inom alla skyddade områden är att främmande trädslag (t ex contortatall)
inte ska finnas. Idag finns inga uppgifter om att contortatall skulle ha etablerats inom
reservatet. Om contortatall eller andra främmande trädslag upptäcks inom
naturreservatet ska detta rapporteras och åtgärdas.

5.1.1 Skogliga värdekärnor
De skogliga värdekärnorna (Skötselområde A i Bilaga B, Foto 1) utgörs av urskogsartad
barrblandskog på myrholmar. Tillgången på död ved är god och består av både stående
och liggande döda träd av gran och tall. Vanligast förekommande är gamla rötade
granlågor. Fortsatt fri utveckling med intern dynamik bedöms vara den bästa
skötselåtgärden för att bevara naturvärdena i områdets värdekärnor.
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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 trädslag som t ex contortatall ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder, med undantag för borttagande av främmande
trädslag som upptäcks inom reservatets värdekärnor.

Foto 1. Död ved och senvuxna granar i reservatets centrala delar som utgör en del av
reservatets värdekärna. Fotograf: Petter Bohman, Länsstyrelsen Norrbotten.

5.1.2 Skogliga utvecklingsmarker/arronderingsmarker
Reservatet innehåller några små arronderingsmarker (Skötselområde B i Bilaga B) som
är belägna vid reservatsgränsen i reservatets centrala delar. En utvecklingsmark
(Skötselområde C i Bilaga B) som innehåller plockhuggen barrnaturskog finns också i
reservatets södra del. Arronderingsmarkernas och utvecklingsmarkens status är dåligt
känd och därför krävs fältbesök inför planering av eventuella skötselåtgärder.
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Bevarandemål
• Naturvärdena ska öka och ungskogen ska utvecklas i riktning mot skiktad
naturskog.
• Främmande trädslag som t.ex. contortatall ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
• Avveckling av främmande trädslag vid behov.

5.2 Våtmarker, sjöar och vattendrag
Länsstyrelsen har inte genomfört någon riktad naturvärdesinventering av reservatets
sjöar eller vattendrag. Vi har därför ingen kännedom om att de ska vara påverkade av
någon form av markavvattning, dämning eller annan yttre påverkan som kan ha en
negativ effekt på naturvärdena.
Gargån som rinner i reservatets södra del korsar länsgränsen längre söderut, utanför
reservatet. Det faktum att Gargån ingår i Vindelälvens Natura 2000-område i
Västerbottens län samt att Länsstyrelsen i Västerbotten har funnit flodpärlmussla i ån
tyder på att vattendraget hyser höga naturvärden även uppströms, i reservatet.
Under länsstyrelsens våtmarksinventering gavs Granåsmyran och Rönnbäckmyran som
är belägna i reservatets norra och centrala delar naturvärdesklass 1. Våtmarkens storlek
och mosaikartade struktur utgör tillsammans med stora fastmarksytor och olika
myrtyper förutsättning för ett rikt djur- och växtliv. Även Gargmyran i reservatets södra
del hyser höga naturvärden och fick i samma inventering naturvärdesklass 2.
Om senare inventeringar visar på någon yttre påverkan på våtmarker, sjöar eller
vattendrag som skulle kunna åtgärdas genom aktiva åtgärder kan nedanstående mål och
åtgärder komma att anpassas i enlighet med detta.
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.
• Inga mänskligt skapade vandringshinder av betydelse för fisk eller andra
vattenlevande organismer ska finnas i reservatet.
• Vattendraget ska kännetecknas av naturlighet.
• Sjöns ekologiska status ska bibehållas eller om möjligt förbättras.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder planeras.
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5.3 Information och anläggningar
Nymoran 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 ges naturreservatsstatus kommer områdets höga naturvärden bli mer kända,
vilket kan innebära ett förändrat besökstryck.
I området saknas stigar, eldstäder och andra iordningsställda anläggningar för rörligt
friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att det inte heller behövs några i dagsläget.
Länsstyrelsen har inte genomfört någon kartläggning av andra anläggningar (älgtorn
mm) inom reservatet. Information om sådana anläggningar kan erhållas via markägaren
Sveaskog. Utgångspunkten är att reservatet ska nyttjas för rörligt friluftsliv utifrån sina
naturgivna förutsättningar.
Digital information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Den
platsbundna informationen utgörs av en skylt med information om reservatet och vilka
regler som gäller. Förslag till informationsplats är markerad i Bilaga B.
Skötselmål
• 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. Platsbunden information bör finnas på plats inom ett år
från det att beslutet vunnit laga kraft.
• Skyltning ska vara ändamålsenlig, tydlig och aktuell samt i gott skick.
• Aktuell information om reservatet skall finnas på länsstyrelsens hemsida.
• Markslitaget från besökare får inte bli så stort att det påverkar områdets natureller upplevelsevärden negativt.
Skötselåtgärder
• En informationsskylt ska tas fram och monteras upp i anslutning till reservatet,
förslagsvis vid den plats som anges i Bilaga B. Skylten ska utformas enligt
gällande standard.
• Information om reservatet läggs ut på länsstyrelsens hemsida snarast efter att
beslutet vunnit laga kraft.
• Löpande kontroller av att informationsskylten är aktuell, läsbar samt att
skyltstället är i gott skick.
• Vid behov ska sly röjas bort runt skylten.
• Anläggningsgraden ska med jämna mellanrum utvärderas och anpassas till de
behov som finns.

5.4 Gränser
Naturreservatets gränser ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar och snarast
efter att naturreservatet har beslutats.
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Skötselmål
• Reservatets gränser ska vara tydligt markerade enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.
Skötselåtgärder
• Kontroll av gränsmarkeringarna och rågångar ska göras löpande.
• Vid behov åtgärdas otydliga rågångar och markeringar.

5.5 Tillfartsvägar
Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Slagnäs och
Nyliden (Bilaga A). Vägens skick är i nuläget okänt.
Länsstyrelsen bör följa besöksutvecklingen i reservatet och utvärdera vilket behov som
finns av vägförbindelse till naturreservatet utöver länsstyrelsens egna behov vid tillsyn
och skötselåtgärder. Vid beslutstillfället hade länsstyrelsen ej utrett vägens
ägarförhållanden. Vid behov av underhållsåtgärder kommer ägarförhållandena att
utredas.
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
• Vägens status kontrolleras vid övrig tillsyn av reservatet. Eventuella
förändringar av vägens status rapporteras till webbansvarig.
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6. Sammanfattning av skötselåtgärder
Avsnitt Vad
Översyn och eventuell revidering av
skötselplan
5.1
Skog
Avveckling av främmande trädslag
5.3
Information och anläggningar
En informationsskylt tas fram och
monteras upp vid den plats som anges
i Bilaga B
Information om reservatet läggs ut på
länsstyrelsens hemsida

5.4

5.5

Kontroller av att informationsskylten
är aktuell, läsbar samt att skyltstället
är i gott skick
Röjning av sly runt skylten
Utvärdera anläggningsgraden och
anpassa till de behov som finns
Gränser
Kontroll av gränsmarkeringarna och
rågångar
Åtgärda otydliga rågångar och
markeringar
Tillfartsvägar
Kontroll av vägens status samt
rapportering av eventuella
förändringar till webbansvarig

När
Senast 2026

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

Vid behov
Löpande

Löpande
Vid behov

Vid övrig tillsyn av
reservatet

7. Källhänvisning
Länsstyrelsen 2003

Data från fältinventering.

Naturvårdsverket 2004

Skyddsvärda statliga skogar, Södra Norrbottens
län. Rapport 5344.

Naturvårdsverket 2005

Kategorisering av områden på Sveaskogs
innehav i Norrbottens län. Rapport 5498.

Naturvårdsverket 2013

Samråd om områden på Sveaskogs
markinnehav i Norrbottens län. Rapport 6577.
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