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Skötselplan för naturreservatet Kåtamyran
Denna skötselplan är en bilaga till länsstyrelsens beslut 2019-05-27 om bildande av
naturreservatet Kåtamyran.
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Allmänt

Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Kåtamyran. 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.
Nästan hela naturreservatet ägs av Naturvårdsverket. I den centrala och den västra delen
av reservatet ingår två mindre privata fastigheter (Sandträsk 3:18 respektive Stenbacken
3:1). Större skötselåtgärder som berör annan markägare än Naturvårdsverket ska alltid
föregås av samråd med markägaren.
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2 Reservatets syfte
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturmiljö med dess opåverkade,
urskogsartade karaktär och biologiska mångfald. 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. Inom ramen för
ovanstående är reservatets syfte också att ge möjlighet till naturupplevelser och
friluftsliv.

3 Prioriterade bevarandevärden
Reservatets prioriterade bevarandevärden är den gamla barr-naturskogen på frisk
kalkhaltig mark samt den gran- och blandsumpskog med mycket hög ålder som
dominerar reservatet.

4 Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn: Kåtamyran
Kommun:

Arvidsjaur

Lägesbeskrivning:

ca 15 km SV om Glommersträsk

Area:

ca 133 ha

Berörda fastigheter:

Sandträsk 3:25, Naturvårdsverket
Sandträsk 3:18, privat
Stenbacken 3:1, privat

Sameby:

Mausjaur

Förvaltare:

Länsstyrelsen

5

Mål och åtgärder

5.1 Skog
Skogen omfattar många olika skogstyper och biotoper, men domineras av produktiva
och ofta mycket artrika miljöer. Hela området är klassat som värdekärna och de flesta
av värdekärnorna utgörs av urskogsartad skog. Skogarna motsvarar naturtypen taiga
med inslag av näringsrik granskog. Stora delar har varit sumpskog men har efter
omfattande dikning torkat upp vilket gett en ökad produktion. Skogens naturvärden
bedöms bevaras bäst genom fortsatt fri utveckling.
Spår av skogsbränder förekommer i reservatet. Den senaste branden inträffade
uppskattningsvis för mer än 250 år sedan. På grund av områdets begränsade storlek ska
bränder som uppstår i de delar av reservatet där höga botaniska värden finns, i västra
delen av reservatet, släckas. I östra delen av reservatet kan spontan brand så långt som
det bedöms möjligt få löpa fritt inom reservatet. Vid släckningsarbete ska så
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skonsamma metoder som möjligt användas och befintliga begränsningslinjer så som
vägar, vattendrag och rågångar nyttjas i första hand. Fysiska ingrepp som fällning av
träd eller anläggande av mineralgator annat än längs reservatsgränsen ska undvikas.
Målsättningen inom alla skyddade områden är att främmande arter (t ex contortatall)
inte ska finnas. Idag finns inga uppgifter om att contortatall skulle ha etablerats inom
reservatet. Om contortatall eller andra främmande arter upptäcks inom naturreservatet
ska detta rapporteras och åtgärdas.
Bevarandemål
• Arealen värdekärna får inte minska.
• 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.
5.2 Våtmarker, sjöar och vattendrag
Våtmarkerna i området har mycket höga naturvärden. De västra delarna är
kalkpåverkade och uppvisar tydlig rikkärrskaraktär. Reservatets våtmarker är påverkade
av omfattande dikning och vattendragen är genomgrävda vilket har en stark negativ
påverkan på naturvärdena i området. Vissa av dikena bör läggas igen för att återställa
den naturliga hydrologin medan andra sannolikt på sikt kan växa igen. En planering
behöver göras i fält senast år 2024 för att ta reda på hur restaureringen av dikena bäst
utförs, vilka diken som är lämpliga att lägga igen samt hur dessa åtgärder ska
genomföras utan att naturvärdena påverkas negativt i någon betydande utsträckning.
Vid planeringen och utförande av restaureringen bör särskild hänsyn tas till de höga
botaniska värden som finns i området, framförallt kring den extra känsliga våtmarken i
den västra delen av reservatet. Kända befintliga diken är markerade i bilaga B. Vid
fältplanering kan ytterligare okända diken tillkomma.
I intrångsavtalen som slutits med markägarna till fastigheterna Sandträsk 3:18 och
Stenbacken 3:1 finns inte B-föreskriften gällande skyldighet att tåla utförande av
återställningsåtgärder av hydrologi inskriven. Samråd med markägarna ska ske vid
restaurering av reservatets hydrologi.
Om senare inventeringar visar på någon ytterligare påverkan som skulle kunna åtgärdas
genom aktiv skötsel 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. Efter genomförda restaureringar ska förändringar i naturtillståndet endast
ske genom naturlig succession och naturliga processer.
• Främmande arter ska inte förekomma.
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•

Inga mänskligt skapade vandringshinder av betydelse för fisk eller andra
vattenlevande organismer ska finnas i reservatet.

Skötselåtgärder
• För att restaurera områdets hydrologi utreds vilka diken som är lämpliga att
lägga igen samt en planering om hur detta ska genomföras.
• Avveckling av främmande arter som upptäcks inom reservatets våtmarker och
vattendrag.

5.3 Kulturmiljövärden
I reservatet finns inga kända fornlämningar. Dock ligger det strax norr om reservatet ett
sommarviste kallat Nykåtavallen. Det är ett av många sommarvisten som hörde till
Järfvesjaur lappskatteland. Vistet ligger utmärkt i applikationen ”fornsök” som att den
ligger i reservatet men efter vidare utredning har det visat sig att inventeringspunkten i
”fornsök” ligger felplacerad och Nykåtavallen ligger utanför reservatet.
Om fornlämningar upptäcks är det viktigt att dessa bevaras och att särskild hänsyn tas
till fornlämningsmiljöerna så att dessa inte skadas vid skötselinsatser. För att undvika
skador på fornlämningar eller kulturmiljövärden ska samråd ske med länsstyrelsens
antikvarier inför en eventuell naturvårdsbränning.

5.4 Information och anläggningar
Kåtamyran är ett förhållandevis okänt utflyktsmål för allmänheten. 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
natur- och friluftslivsvärden bli mer kända, men detta kommer sannolikt inte att leda till
ett markant förändrat besökstryck. Reservatet bedöms ha begränsad potential som
utflyktsmål för både rörligt friluftsliv och turism.
I området saknas markerade 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.
Eftersom länsstyrelsen inte har genomfört någon fullständig inventering av anordningar
och anläggningar kan det finnas sådana som länsstyrelsen inte känner till inom
reservatet.
Inga iordningställda parkeringsplatser finns för bilburna besökare men möjlighet finns
att parkera längs den väg som löper väster och norr om reservatet.
Information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Den platsbundna
informationen bör utgöras av en gemensam skylt för alla blivande och befintliga
reservat i Gallejaur-området med information om reservaten och vilka regler som gäller.
Förslagsvis kan denna placeras vid det befintliga naturreservat samt kulturreservat som
ligger i byn Gallejaur. Ytterligare enklare informationstavla som placeras i direkt
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anslutning till reservatet bör också tas fram. Förslagsvis placeras den där en traktorväg
passerar in i reservatet, cirka 75 meter öster om där Avlångbäcken passerar vägen
(Bilaga B).

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. 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.
• 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
• Utredning om lämplig placering samt uppsättning av gemensam
informationsskylt för blivande och befintliga reservat i närområdet. Skylten ska
utformas enligt gällande standard.
• En enklare informationsskylt ska tas fram och monteras upp i anslutning till
reservatet, förslagsvis vid den plats som anges i Bilaga B.
• Information om reservatet läggs ut på länsstyrelsens hemsida snarast efter att
beslutet vunnit laga kraft.
• Vid naturvårdande skötselåtgärder sätts skyltar med information om åtgärden
upp i anslutning till det aktuella åtgärdsområdet.
• 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.

5.5

Gränser

Naturreservatets gränser markerades 2014 enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
Skötselmål
• Reservatets gränser ska vara tydligt markerade enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.
Skötselåtgärder
• Kontroll av gränsmarkeringarna och rågångar ska göras löpande.
• Vid behov åtgärdas otydliga markeringar och rågångar.
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5.6

Tillfartsvägar

Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är västerifrån via Södra
Sandträsk (Bilaga A). De vägar som leder till reservatet är enskilda vägar. Vid
beslutstillfället fanns ingen överenskommelse angående underhåll av vägen.
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.
Skötselåtgärder
• Vägens status kontrolleras vid övrig tillsyn av reservatet. Eventuella
förändringar av vägens status rapporteras till webbansvarig.
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Sammanfattning av skötselåtgärder

Avsnitt Vad
Översyn och eventuell revidering av
Skötselplan
5.1
Skog
Borttagande av främmande arter
5.2

5.4

5.5

5.6

7

Våtmarker, sjöar och vattendrag
Utreda vilka diken som är lämpliga
att lägga igen och planera hur detta
ska genomföras. Kända befintliga
diken är markerade i Bilaga B.
Borttagande av främmande arter
Information och anläggningar
Utred lämplig plats samt ta fram och
montera gemensam informationsskylt
för alla reservat i Gallejaur-området.
En enklare informationsskylt tas fram
och monteras förslagsvis vid den plats
som anges i Bilaga B
Information om reservatet läggs ut på
länsstyrelsens hemsida
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
Gränser
Kontroll av gränsmarkeringarna och
rågångar
Åtgärda otydliga rågångar och
markeringar
Tillfartsvägar
Vägens status kontrolleras. Eventuella
förändringar av vägens status
rapporteras till webbansvarig.

När
Senast 2028

Vid behov

Senast 2024

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

Vid behov
Löpande
Vid behov

Vid övrig tillsyn av
reservatet

Källhänvisning

Länsstyrelsen 2006

Data från fältinventering

Länsstyrelsen 2007

Data från fältinventering
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Bilaga A

Naturreservatet Kåtamyran
Arvidsjaur kommun
Skala 1:100 000

© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

Gräns för naturreservatet
Övriga naturreservat
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Bilaga B

Naturreservatet Kåtamyran

Kända befintliga diken, avgränsning känslig vegetation samt information
Skala 1:15 000

"
-

Reservatsgräns
Område med extra känslig vegetation

Kända befintliga diken
Våtmark

"
-

Förslag till informationsplats för enklare skylt
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Bilaga C

Naturreservatet Kåtamyran
Markägarkategorier
Skala 1:15 000

Gräns för naturreservatet
Privat markägare, Stenbacken 3:1
Privat markägare, Sandträsk 3:18
Naturvårdsverket, Sandträsk 3:25
© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

0

1 Km

±

Artlista

Bilaga D
Diarienummer

511-12046-2018
NVR ID

2030810

Rödlistade arter samt nyckelarter
Området är endast översiktligt inventerat med avseende på arter. Vissa artgrupper,
bland annat insekter, är inte alls inventerade.

Svampar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Svenskt namn

Latinskt namn

Hotkategori

Grantaggsvamp

Bankera violascens

NT

Granticka

Phellinus chrysoloma

NT

Gränsticka

Phellinus nigrolimitatus

NT

Gultoppig fingersvamp Ramaria testaceoflava

NT

Kötticka

Leptoporus mollis

NT

Ostticka

Skeletocutis odora

VU

Rosenticka

Fomitopsis rosea

NT

Rynkskinn

Phlebia centrifuga

NT

Ullticka

Phellinus ferrugineofuscus

NT

Svenskt namn

Latinskt namn

Hotkategori

Garnlav

Alectoria sarmentosa

NT

Knottrig blåslav

Hypogymnia bitteri

NT

Svenskt namn

Latinskt namn

Hotkategori

Fjällskära

Saussurea alpina

LC

Grönkulla

Coeloglossum viride

LC

Guckusko

Cypripedium calceolus

LC

Huvudstarr

Carex capitata

LC

Lavar

10.
11.

Kärlväxter

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hårstarr

Carex capillaris
Dactylorhiza maculata subsp.
Jungfru Marie nycklar
maculata

LC

Knärot

Goodyera repens

NT

Korallrot

Corallorhiza trifida

LC

LC

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

Artlista

Bilaga D
Diarienummer

511-12046-2018
NVR ID

2030810

20.
21.
22.
23.

Kärrsälting

Triglochin palustre

LC

Myrstarr

Carex heleonastes

EN

Månlåsbräken

Botrychium lunaria

NT

Skogsfru

NT

24.

Skogsnycklar

Epipogium aphyllum
Dactylorhiza maculata subsp.
fuchsii

25.
26.
27.

Spindelblomster

Neottia cordata

LC

Tagelsäv

Eleocharis quinqueflora

LC

Tibast

LC

28.

Vanlig brudsporre

Daphne mezereum
Gymnadenia conopsea subsp.
conopsea

29.

Vanlig revlummer

Lycopodium annotinum

LC

LC

LC

Hotkategorier enligt Artdatabankens rödlista 2015. CR=Akut hotad, EN= Starkt hotad VU=Sårbar,
NT=Nära hotad, LC=Livskraftig, DD=Kunskapsbrist

Källa:
-

Länsstyrelsen översiktliga inventering 2006 och 2007
Artdatabanken

