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Skötselplan för naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Denna skötselplan är en bilaga till länsstyrelsens beslut 2019-05-27 om bildande av
naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå. Reservatet ingår även i Natura 2000, EU:s nätverk
av skyddade områden. Det innehåller både arter och naturtyper som är utpekade inom
Art- och habitatdirektivet. Bevarandeplanen för Natura 2000-området fastställdes
2007-12-11 och reviderades 2017-12-14.
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1. Allmänt
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Jielkká-Rijmagåbbå. Reservatet är även skyddat inom Natura 2000, EU:s nätverk av
skyddade områden, inom ramen för habitatdirektivet. Området innehåller således
naturtyper och arter som EU-länderna tillsammans har bestämt att det är extra viktigt att
bevara (Bilaga G). Vid planering och utförande av skötselåtgärder ska syftet med
naturreservatet och reservatsföreskrifterna vara styrande. Skötseln ska även bidra till att
bibehålla gynnsam bevarandestatus för ingående naturtyper och arter inom ramen för
Natura 2000. Andra aktuella regelverk och riktlinjer ska också beaktas. Bevarandemålen
för de ingående naturtyperna styr vilken slags naturvårdande skötsel som planeras. I
Bilaga D visas reservatets olika skötselområden. Bilaga E visar reservatets anläggningar
på en översiktskarta.
Större delen av naturreservatet ägs av Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk. I
sydöstra delen ingår en fastighet (Majtum 1:14) som ägs av Sveaskog. I området finns
även enklaver av enskild mark, bland annat samfälligheter och ströängar. Dessa
omfattas ej av föreskrifterna. Större skötselåtgärder som berör annan markägare än
Naturvårdsverket ska alltid föregås av samråd med markägaren. Ägarförhållandena
redovisas på karta i Bilaga F.
2. Reservatets syfte
Syftet med naturreservatet är att bevara ett storslaget naturlandskap med vidsträckta
myrmarker, förfjäll och stora ur- och naturskogar. Områdets karaktär av orörd vildmark
ska bevaras. Områdets värdefulla naturmiljöer med dess höga naturskogs- och
våtmarksvärden samt biologiska mångfald ska bevaras. 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
naturreservatet som idag har lägre naturvärden ska utvecklas i riktning mot ett naturligt
tillstånd. Syftet är också att bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås på
biogeografisk nivå för utpekade naturtyper och arter enligt Natura 2000. 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. Det kan dock bli aktuellt
att genomföra naturvårdsbränning i vissa värdekärnor.
• Utvecklingsmarker och arronderingsmarker återställs till naturskog genom fri
utveckling samt naturvårdande skötsel som exempelvis avveckling av contortatall,
stängsling och naturvårdsbränning.
• Vid behov återställa områdets naturliga hydrologi genom att till exempel lägga igen
diken, åtgärda vandringshinder eller återställa vattendrag efter flottledsrensning.
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Främmande arter som bedöms utgöra ett hot mot ekosystemen i reservatet tas bort, i
de fall det är möjligt.
Naturliga störningar som till exempel bränder, översvämningar och stormfällningar
tillåts ha ett naturligt förlopp. Bränder kan dock släckas vid behov.
Möjlighet ges att tillåta slåtter med manuella metoder på våtmarker där slåtter
bedrivits tidigare och natur- eller kulturvärden gynnas av insatsen. Känsliga arter
eller miljöer får inte komma till skada.
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.
Möjlighet ges att i utpekade delar av reservatet tillåta byggnad eller annan
anläggning för naturturismens behov.
Eventuella anordningar för friluftslivet anläggs på ett sätt som inte medför
störningar eller skada för växt- eller djurlivet.

3. Prioriterade bevarandevärden
Områdets prioriterade bevarandevärden är det stora, sammanhängande och i hög grad
oexploaterade vildmarkslandskapet, den urskogsartade skogen och de mångformiga
myrkomplexen. Områdets prioriterade bevarandevärden är även dess stora biologiska
mångfald och höga friluftsvärden, liksom de naturtyper och arter som är utpekade inom
Natura 2000.
4. Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn:

Jielkká-Rijmagåbbå

Kommun:

Jokkmokk

Lägesbeskrivning:

ca 30 km NV om Jokkmokk, väster om väg 45 mellan
Jokkmokk och Porjus

Area:

ca 37 300 ha

Fastigheter och ägare:

Jokkmokks Kronoöverloppsmark 5:1, Naturvårdsverket
Jokkmokks Kronoöverloppsmark 17:1, Naturvårdsverket
Majtum 1:14, Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Pakko 6:1, Naturvårdsverket
Randijaur 4:9, Naturvårdsverket
Randijaur 5:3, Naturvårdsverket
Randijaur 8:2, Naturvårdsverket
Randijaur 9:6, Naturvårdsverket

Samfälligheter:

Pakko ga:2, Lilla Luleåälvvägarnas Samfällighetsförening
Pakko ga:10, Jälkavägens Samfällighetsförening
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Renskötselrätt:

Sirges, Slakka

Natura 2000:

SE 0820722 Jelka-Rimakåbbå

Förvaltare:

Länsstyrelsen

Omfattning:

I reservatet finns enklaver av enskild mark, bland annat
samfälligheter och ströängar. Dessa omfattas ej av
föreskrifterna.

5. Mål och åtgärder
5.1 Skog
9010 Taiga
9040 Fjällbjörkskog
9050 Näringsrik granskog
9060 Åsbarrskog
9080 Lövsumpskog
91D0 Skogsbevuxen myr
91E0 Svämlövskog
Skogen i naturreservatet utgörs till övervägande del av värdekärna. Barrskogar av hög
ålder och med urskogskaraktär dominerar. Det finns gott om gamla överståndare och
rikligt med död ved. Graden av påverkan från äldre tiders skogsbruk såsom
dimensionsavverkning och plockhuggning är överlag låg. Spår av bränder finns på
många platser i reservatet men det är i regel minst 150 år sedan det senast brann. Ett
mindre brandfält med mestadels medelålders björkskog finns väster om Stuor Dabmok.
Andra delar av reservatet utgörs av gran- och barrblandskog i sen succession. Skogens
naturvärden bevaras därför bäst genom fortsatt fri utveckling i de flesta delar av
området. I reservatet ingår även vissa områden som är påverkade av modernt skogsbruk
i form av 10 - 40 år gamla hyggen. Det är i första hand i dessa bestånd som aktiv
naturvårdsskötsel kan komma att bli aktuellt.
Områdets skogar har präglats av återkommande bränder. Trots att skogarna är gamla
och urskogsartade, och har ett stort inslag av död ved bör spontant uppkomna bränder så
långt möjligt få löpa fritt. Området är så pass stort att en brand i en del av området
skulle ge stor naturvårdsnytta trots att den döda veden och många gamla träd sannolikt
riskerar att förstöras i delar av brandområdet. I nuläget planeras ingen aktiv
naturvårdsbränning inom reservatet. Genom att största delen av området utgörs av
urskogsartad värdekärna bedöms en naturvårdsbränning ge större naturvårdsnytta inom
reservat med delvis lägre naturvärden. Det finns dock marker som kan vara lämpliga att
utreda för naturvårdsbränning (se 5.1.2).
Målsättningen inom alla skyddade områden är att främmande trädslag (t ex contortatall)
inte ska finnas. Det finns flera arronderingsmarker i naturreservatets sydöstra del som är
planterade med contortatall (se 5.1.2). Befintliga bestånd med contortatall ska
avvecklas, och om ytterligare contortatall eller andra främmande trädslag upptäcks inom
naturreservatet ska detta rapporteras och åtgärdas.
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5.1.1 Skogliga värdekärnor
De skogliga värdekärnorna i Jielkká-Rijmagåbbå utgörs till övervägande del av
urskogsartad barrskog med inga eller mycket få spår av avverkningar. I skogarna
förekommer rikligt med död ved, både liggande och stående. Exempel på värdefulla
skogstyper i Jielkká-Rijmagåbbå är orörda eller svagt påverkade successionsskogar efter
brand med karaktär av allt från lövrika blandbestånd med gott om asp och sälg, till
stamtäta tallbestånd av stavakaraktär, samt gammal granurskog och urskogsartad
barrblandskog med gott om grova, plattkroniga gammeltallar.
Skogarna har unika naturvärden genom sin orörda karaktär. Aktiva skötselåtgärder är
därför både onödiga och olämpliga i många av områdets värdekärnor. Fortsatt fri
utveckling med intern dynamik bedöms vara den bästa skötselåtgärden för att bevara
naturvärdena i de flesta av områdets värdekärnor (skötselområde A, bilaga D).
I Jielkká-Rijmagåbbå är utter, järv, norna och lappranunkel utpekade som värdefulla
enligt art- och habitatdirektivet. Bedömningen är att det inte behövs några aktiva
åtgärder i området för att dessa ska ha goda livsförutsättningar. Se även JielkkáRijmagåbbås bevarandeplan.
Idag finns inga uppgifter om att contortatall eller andra främmande arter skulle ha
etablerats inom reservatets värdekärnor. Om contortatall eller andra främmande trädslag
upptäcks inom värdekärnorna i samband med gränskontroll eller andra besök till
området ska detta rapporteras och åtgärdas.
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.
• Förutsättningarna för de enligt art- och habitatdirektivet utpekade arterna ska
bibehållas eller om möjligt förbättras. Se även Jielkká-Rijmagåbbås
bevarandeplan.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder i reservatets övriga värdekärnor, med undantag för
avveckling av främmande trädslag som upptäcks inom reservatets värdekärnor.
5.1.2 Skogliga utvecklingsmarker och arronderingsmarker
Naturreservatets största område med utvecklingsmark ligger i dess norra ände, kring
Ålloluokta, och består av olika typer av barrskogar i åldrarna runt 100 - 160 år. Här
finns talldominerade skogar som skulle kunna utveckla högre naturvärden genom
naturvårdsbränning. Huvuddelen av dessa utvecklingsmarker utgör dock riksintresse för
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rennäringen, och är därmed olämpliga för naturvårdsbränning och bör få utvecklas fritt
(skötselområde A, bilaga D). De utvecklingsmarker som återstår som lämpliga för
naturvårdsbränning i norra delen av reservatet ligger norr om berget Gállakvárre
(skötselområde B, Bilaga D).
Hela södra delen av naturreservatet utgörs av omkring 150-åriga barrskogar troligen
som uppkommit efter skogsbränder på 1800-talet. På berget Ládnjoajvve finns en stor,
cirka 160-170 år gammal bränna som täcker hela berget. På Ládnjoajvve samt längs
Leipapbäcken finns hyggen och ungskogar på torr till frisk mark som omges av äldre
tall- och barrblandskogar. Dessa arronderingsmarker skulle kunna utveckla högre
naturvärden genom naturvårdsbränning, särskilt med tanke på att den omgivande
skogen utgörs av gamla brännor (skötselområde B, Bilaga D). Det bör utredas om
naturvårdsbränning kan vara lämpligt på dessa marker. Med tanke på det höga
betestrycket från älg och ren kan det behövas stängsling efter en eventuell brand.
Övriga utvecklingsmarker ligger huvudsakligen i närheten av reservatsgränsen i öster
och söder, och utgörs till största del av olika typer av barrskogar i åldrar mellan ungefär
50 - 150 år. Då beståndsåldrarna är relativt höga är bedömningen att fortsatt fri
utveckling med intern dynamik är den bästa skötselåtgärden för att utveckla
naturvärdena i naturreservatets utvecklingsmarker (skötselområde A, bilaga D).
På flera håll i naturreservatet finns hyggen och ungskogar som har kommit att ingå av
arronderingsskäl. Det finns cirka 700 ha ungskog inklusive hyggen i naturreservatet.
Många arronderingsmarker är smala eller små remsor längs yttergränsen, och lämpar sig
bäst att skötas genom fri utveckling (skötselområde A, bilaga D).
I berget Stuor Dábmuks östsluttning, ner mot Liejbáhpe i söder och Hálmáhpe i norr,
finns ungskogar bestående av cirka 20-30-årig contortatall. Även på Stuor Samonåives
nordsluttning och på det norr om liggande Granberget i naturreservatets sydöstra del
finns 20-30-åriga contortatallbestånd (skötselområde C, Bilaga D). Dessa ska avvecklas.
Det är möjligt att vissa delar av dessa bestånd skulle utvecklas bättre av att hägnas för
att gynna lövuppkomst. Det gäller framförallt i de delar som har förutsättningar att få
asp- och sälguppslag. Bedömningen av vilka arronderingsmarker som är planterade med
contortatall är gjord i satellitbild. Det är därför en viss osäkerhet i bedömningen och det
behövs fältbesök för att göra den slutliga bedömningen. Det innebär också att det kan
finnas arronderingsmarker med contortatall som missats i satellitbildstolkningen.
Bevarandemål
• Naturvärdena ska öka och ungskogen ska utvecklas i riktning mot skiktad
naturskog.
• Där förutsättningar finns ska skogen ha en stor andel lövträd.
• Främmande trädslag som t. ex contortatall ska inte förekomma.
Skötselåtgärder
• Avveckla contortatall inom skötselområde C och följ upp åtgärden med att
hägna lämpliga delar för att gynna uppkomst av asp och andra lövträd.
• Utred förutsättningarna för naturvårdsbränning inom skötselområde B.
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Inga aktiva skötselåtgärder i reservatets övriga utvecklings- och
arronderingsmarker, med undantag för avveckling av främmande trädslag då det
upptäcks.

5.2 Våtmarker, sjöar och vattendrag
3110 Näringsfattiga slättsjöar
3160 Myrsjöar
3210 Större vattendrag
3260 Mindre vattendrag
7140 Öppna mossar och kärr
7160 Källor och källkärr
7310 Aapamyrar
Länsstyrelsen har inte genomfört någon riktad naturvärdesinventering av
naturreservatets våtmarker, sjöar eller vattendrag, med undantag av de våtmarker som
har klass 1 i länsstyrelsens Våtmarksinventering (VMI). Huvuddelen av dessa
våtmarker har höga eller mycket höga naturvärden och påtagligt låg påverkansgrad
(klass 1 respektive 2 i VMI). Det finns dock även våtmarker med endast lägre
naturvärden (klass 3 i VMI).
Bäckarna Gitjárjåhkå och Báhkojåhkå användes enligt arkivkällor förr som
flottningsleder. Det är okänt hur detta har påverkat vattendragens naturvärden. Det är
väl känt att flottledsrensning har stor negativ påverkan på livet i vattendragen, bland
annat innebär de ofta betydligt försämrade förutsättningar för strömlevande fisk. Om
senare inventeringar visar på att Gitjárjåhkå och Báhkojåhkås naturvärden är negativt
påverkade av flottledsrensning bör det utredas hur detta kan åtgärdas.
Utöver ovanstående har Länsstyrelsen ingen kännedom om att naturreservatets
våtmarker, sjöar eller vattendrag ska vara påverkade av någon form av markavvattning,
dämning eller annan yttre påverkan som kan ha en negativ effekt på naturvärdena. Om
senare inventeringar visar på någon yttre påverkan som skulle kunna åtgärdas genom
aktiva åtgärder kan nedanstående mål och åtgärder komma att anpassas i enlighet med
detta. Våtmarkerna ska bevaras genom naturlig succession och inga aktiva
skötselinsatser är aktuella. Rester av gamla hässjor, spänger och lador vittnar om att
slåtter har bedrivits på flera av våtmarkerna i området. Det finns därför möjlighet för
länsstyrelsen att ge tillstånd till myrslåtter i de våtmarker som lämpar sig för slåtter. Det
ska röra sig om områden där slåtter bedrivits historiskt. Därtill ska natur- eller
kulturvärden gynnas av insatsen, alternativt att inga känsliga arter eller miljöer kommer
till skada.
De stora våtmarkskomplexen utgör en rik och varierande miljö för ett stort antal
fågelarter. Det är viktigt att särskild hänsyn tas till våtmarkernas fågelliv så att detta inte
störs vid eventuella skötselinsatser och vid dragning av nya leder.
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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.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder, med undantag för möjlighet till myrslåtter
5.3 Ängs-, hed- och substratmark
6430 Högörtängar
6450 Svämängar
8110 Silikatrasmarker
4060 Alpina rishedar
I reservatet finns mindre partier med olika hed-, ängs- och substratmarker. Dessa
naturtyper kräver ingen naturvårdande skötsel.
Länsstyrelsen har inte genomfört någon riktad naturvärdesinventering av reservatets
rishedar, ängsmarker eller substratmarker. Vi har ingen kännedom om att de ska vara
påverkade av någon form av yttre påverkan som kan ha en negativ effekt på
naturvärdena. Om senare inventeringar visar på någon yttre påverkan som skulle kunna
åtgärdas genom aktiva åtgärder kan nedanstående mål och åtgärder komma att anpassas
i enlighet med detta.
Fri utveckling med fortsatt renbete bedöms för närvarande vara den bästa
skötselåtgärden för att bevara hed-, ängs- och substratmarkerna.
Bevarandemål
• Naturvärdena ska bevaras och växt- och djurlivet ska tillåtas utvecklas fritt.
Förändringar i naturtillståndet ska endast ske genom naturlig succession och
naturliga processer.
Åtgärder
• Inga aktiva åtgärder.
5.4 Kulturmiljövärden
I reservatet finns ett flertal fornlämningar, bland annat härdar, skärvstensområden och
fångstgropsområden. I norra delen av området finns ett större härdområde och ett
skärvstensområde. Även i den sydvästra delen finns härdområden.
Här finns även kulturmiljövärden, bland annat i form av resterna av en tjärdal invid
bäcken som avvattnar Malmmyran. Bäckarna Gitjárjåhkå och Báhkojåhkå användes
enligt arkivkällor förr som flottningsleder. Det är okänt om det finns några lämningar
kvar efter flottningen i naturreservatet. Stickprovsinventering har dock påträffat
flottledslämningar i Báhkojåhkå utanför naturreservatet.
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Det är viktigt att fornlämningarna bevaras och att särskild hänsyn tas till
fornlämningsmiljöerna så att dessa inte skadas vid skötselinsatser. Röjning samt
avverkning av enstaka träd kan bli aktuellt om det krävs för att undvika skador på
lämningarna eller för att tydliggöra lämningarna 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 leder. En översiktlig redovisning av fornlämningar och kulturmiljövärden finns i
bilaga E.
5.5 Information och anläggningar
Jielkká-Rijmagåbbå är ett rikskänt område som besöks förhållandevis lite, troligen på
grund av områdets storlek och avsaknaden av leder, anläggningar och information.
Området nyttjas så vitt länsstyrelsen känner till huvudsakligen för jakt, utflykter och
bärplockning. Reservatet bedöms dock ha utvecklingspotential som utflyktsmål för både
rörligt friluftsliv och turism. Genom att området nu ges naturreservatsstatus kommer
områdets höga natur- och friluftslivsvärden bli mer kända, vilket kan innebära ett
förändrat besökstryck.
Länsstyrelsen känner inte till i vilken omfattning det finns 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 kan det finnas sådana som länsstyrelsen
inte känner till inom reservatet. Anläggningar och informationsplatser är markerade i
Bilaga E.
5.5.1 Information
Digital information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Reservatet är
mycket stort, vilket gör det svårt att finna lämpliga platser för informationsskyltar vid
naturreservatets gräns. Följande tre platser kan vara passande för informationstavlor: i
byn Västra Strand, intill skogsbilvägen som går längs Báhkkojåhkå samt längs vägen
mot Nautijaur. Den plats där flest besökare passerar bör prioriteras först för skyltning.
Den platsbundna informationen utgörs av skyltar med information om reservatet och
vilka regler som gäller. Det ska framgå av informationsskyltarna att området även ingår
i Natura 2000. Där leder och större stigar korsar reservatsgränsen är det önskvärt att
placera tydliga gränsmarkeringsstolpar med brickor på respektive sida vägen.
Skötselmål
• Information på länsstyrelsens hemsida ska underlätta för besökare att hitta till
reservatet.
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•

Besökaren ska göras medveten om naturreservatets natur- och kulturmiljövärden
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.
Skötselåtgärder
• Informationsskylt tas fram och monteras upp i anslutning till reservatet,
förslagsvis vid någon av de platser som märkt ut på kartan i Bilaga E. Skylten
eller skyltarna ska utformas enligt gällande standard.
• Gränsmarkeringsstolpar med bricka bör sättas upp där leder och större stigar
korsar reservatsgränsen.
• 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 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.
5.5.2 Anläggningar och anordningar för friluftslivet
Rennäringens anläggningar
I naturreservatet finns fyra renvaktarstugor och två renhagar. Dessa är utmärkta på
kartan i Bilaga E.
Parkeringsplatser
Reservatet saknar iordningsställda parkeringsplatser, men det bör finnas fullt tillräckligt
med parkeringsmöjligheter för personbilar i befintliga breddningar och vägändar.
Leder
Från Ålloluoktavägen finns en spångad stig på ca 2 km som leder fram till ett
flygplansvrak kallat Lancasterbombaren. Vid planet finns en rastplats och en kallkälla.
Det är inte känt vem som ansvarar för spång och rastplats.
För att underlätta för besökare att upptäcka de sevärdheter som finns i reservatet kan
man överväga att anlägga vandringsstigar. Stigarnas sträckning är inte utredda.
Stigar eller leder som anläggs ska så långt som möjligt anpassas till naturliga
förutsättningar för att minimera behovet av röjning och påverkan på naturmiljön. Vid
röjning av stigar och leder i reservatet ska alla träd lämnas kvar som död ved. För att
bevara naturvärden men även av estetiska skäl, ska kapning av lågor undvikas om
framkomligheten istället kan lösas genom t ex kvistning eller omdragning av stigen. Av
säkerhetsskäl ska fokus i underhållet av lederna framförallt vara på att
stigmarkeringarna hålls tydliga samt att eventuella spångade delar är i gott skick.
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Skötselmål
• Markslitaget från besökare får inte bli så stort att det påverkar områdets natureller upplevelsevärden negativt.
• Åtgärder för tillgängliggörande samt kanalisering av besökare inom reservatet
ska vara ändamålsenliga och syfta till att synliggöra och bevara områdets
naturvärden, samt att gynna friluftslivet.
•
Skötselåtgärder
• Anläggningsgraden ska med jämna mellanrum utvärderas och anpassas till de
behov som finns.
• Kontroll av markslitage längs eventuella vandringsstigar ska ske regelbundet
och spångning av trampkänslig mark genomföras vid behov.
• Eventuella stigmarkeringar och vägvisare ska vara tydliga.
5.6 Gränser
Naturreservatets gränser ska markeras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast
efter att naturreservatet har beslutats.
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.
5.6 Tillfartsvägar
Man når de norra delarna av Jielkká-Rijmagåbbå från vägen mellan Porjus och
Ålloluokta, vilken delvis passerar genom naturreservatet. Det går in flera skogsbilvägar
i den södra delen av naturreservatet. Några av skogsbilvägarna utgår från väg 45 mellan
Jokkmokk och Porjus. Några utgår från väg 805 mot Kvikkjokk, mellan Vajkijaur och
Björknäs, och ytterligare några utgår från väg 806 mellan Björknäs och Nautijaur
(Bilaga A).
Länsstyrelsen har utrett fyra av dessa vägars ägarförhållanden. Vid beslutstillfället finns
inget avtal som reglerar länsstyrelsens och allmänhetens nyttjande av vägarna.
De utredda vägarna redovisas på kartan i Bilaga E.
Väg A

Packo ga:9 och Packo ga:10, Jälkavägens Samfällighetsförening
Packo 6:1, Statens Fastighetsverk

Väg B

Packo 6:1, se ovan
Ananasse 1:5, Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Ligga 1:1, Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Väg C

Packo 6:1, se ovan
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Väg D

Packo 6:1, se ovan
Randijaur 8:2, Statens Fastighetsverk

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
• Vägarnas status kontrolleras vid övrig tillsyn av reservatet. Eventuella
förändringar av vägens status rapporteras till webbansvarig.
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7. Sammanfattning av skötselåtgärder
Avsnitt Vad
Översyn och eventuell revidering av
Skötselplan
5.1
Skog
Borttagande av främmande arter

5.5

5.6

Avveckling av contortatall i
skötselområde C. Eventuell
efterföljande stängsling för att gynna
uppkomst av lövträd.
Utred naturvårdsbränning i
skötselområde B.
Information och anläggningar
Informationsskyltar tas fram och
monteras upp vid de platser som
anges i Bilaga E.
Enklare skyltar sätts upp där leder och
stigar korsar reservatsgränsen
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
Anläggningsgraden ska med jämna
mellanrum utvärderas och anpassas
till de behov som finns
Gränser
Kontroll av gränsmarkeringarna och
rågångar
Åtgärda otydliga rågångar och
markeringar

När
Senast 2028

Vid behov
Snarast

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

Vid behov
Löpande

Löpande
Vid behov
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8. Källhänvisning
Länsstyrelsen 2003, 2011,

Data från fältinventering

2014, 2015 samt 2017
Mats Karström 1997

Indikatorarter för identifiering av naturskogar i
Norrbotten, NV:s rapport 4692.

Naturvårdsverket 2004

Skyddsvärda statliga skogar, Norra Norrbottens
län. Rapport 5345.

Naturvårdsverket 2005

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

Naturvårdsverket 2006

Samråd om områden på Statens fastighetsverks
markinnehav i Norrbottens, Västerbottens och
Jämtlands län. Rapport 5573

Naturvårdsverket 2013

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

Länsstyrelsen 2013

Strategi för naturvårdsbränning inom skyddade
områden i Norrbottens län. Länsstyrelsens
rapportserie nr 20/2013
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Bilaga A

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Jokkmokk kommun
Skala 1:400 000
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Bilaga B1

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Översiktskarta naturvärdesklassning skog
Skala 1:130 000

Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark

© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

0

5

10

15

20 Kilometer

±

511-13035-2016

NVR ID 2045649

Bilaga B2

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skoglig naturvärdesklassning
Skala 1:50 000

C

Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark
LM Metria
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Bilaga B3

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skoglig naturvärdesklassning
Skala 1:50 000
Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark

LM Metria
© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

0

1

2

3

4

5

6

7 Kilometer

±

511-13035-2016

NVR ID 2045649

Bilaga B4

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skoglig naturvärdesklassning
Skala 1:50 000

Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark
LM Metria
© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet
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Bilaga B5

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skoglig naturvärdesklassning
Skala 1:50 000

Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark
LM Metria
© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet
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Bilaga B6

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skoglig naturvärdesklassning
Skala 1:50 000
Gräns för naturreservatet
Värdekärna
Utvecklingsmark
Arronderingsmark

LM Metria
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Bilaga C

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Översiktskarta naturvärdesklassning våtmark
Skala 1:130 000
Gräns för naturreservatet
Naturvärdesklass våtmark
Klass 1
Klass 2
Klass 3
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Bilaga D1

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Översiktskarta skötselområden skog
Skala 1:130 000
Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet

© Länsstyrelsen Norrbotten och © Lantmäteriet

0

5

10

15

20 Kilometer

±

511-13035-2016

NVR ID 2045649

Bilaga D2

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skötselområden skog, reservatets norra delar
Skala 1:50 000

Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet
LM Metria
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Bilaga D3

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skötselområden skog, reservatets nordöstra delar
Skala 1:50 000
Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet
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Bilaga D4

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skötselområden skog, reservatets centrala delar
Skala 1:50 000

Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet
LM Metria
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Bilaga D5

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Skötselområden skog, reservatets sydvästra delar
Skala 1:50 000

A
D

Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet
LM Metria
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Bilaga D6

Naturreservatet Jelka-Rimakåbbå
Skötselområden skog, reservatets sydöstra delar
Skala 1:50 000
Skötselområden skog
A. Fri utveckling
B. Utred naturvårdsbränning
C. Avveckla contortatall
Gräns för naturreservatet

LM Metria
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Bilaga E

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Information, byggnader, anläggningar och fornlämningar
Skala 1:130 000
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Bilaga F

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Ägarförhållanden
Skala 1:130 000

Gräns för naturreservatet
Markägare
Naturvårdsverket
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Statens fastighetsverk
Enskild markägare, omfattas ej av föreskrifterna
Marksamfällighet, omfattas ej av föreskrifterna
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Bilaga G

Naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå
Natura 2000-gräns
Skala 1:130 000
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