SKÖTSELPLAN

Bilaga 4

Datum

Diarienummer

2019-05-27

511-9993-2018

1 (7)

NVR ID

2049498

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

Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av naturreservatet
Palkijaur. 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.
Hela naturreservatet ägs av Naturvårdsverket. I öster ligger en fastighet som är omgiven
av reservatet och ägs av Murjeks jakt- och fiskevårdsförening men som inte ingår i
reservatet. Större skötselåtgärder som bedöms påverka verksamheten för föreningen ska
alltid föregås av samråd med denna.
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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, sjöar, vattendrag
och andra ingående ekosystem ska ges förutsättningar att utvecklas naturligt. Syftet är
även att motverka fragmentering av området. Inom ramen för ovanstående är reservatets
syfte också att ge möjlighet till naturupplevelser och friluftsliv.
3 Prioriterade bevarandevärden
Reservatets prioriterade bevarandevärden är naturskogen med dess biologiska mångfald
och höga friluftsvärden.
4 Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn: Palkijaur
Kommun:

Jokkmokk

Lägesbeskrivning:

18 km N om Voullerim

Area:

ca 16 ha

Berörda fastigheter:

Jokkmokk Näsberg 2:8, Naturvårdsverket

Sameby:

Udtja, Tuorpon, Jåhkågaska tjiellde och Sirges

Förvaltare:

Länsstyrelsen

5
5.1

Mål och åtgärder
Skog

Skogen i naturreservatet utgörs helt och hållet av värdekärna. Olikåldrig, skiktad
barrblandskog i sen succession dominerar (Foto 1). Det finns gott om gamla
överståndare och allmänt med död ved. Graden av påverkan från äldre tiders skogsbruk
såsom dimensionsavverkning och plockhuggning varierar i området med något mer
påverkan i de södra delarna. Men överlag i reservatet är den mänskliga påverkan låg.
Spår av bränder finns på många platser i reservatet. Skogens naturvärden bedöms
bevaras bäst genom fri utveckling.
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Foto 1. Reservatet utgörs av värdekärna som domineras av gammal barrblandskog.
Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen Norrbotten
Skogen är visserligen präglad av brand, men länsstyrelsen gör ändå bedömningen att
naturvårdsnyttan av en brand skulle vara lägre än den skada som en hård brand skulle
kunna innebära för ingående miljöer och arter. Med anledning av ovanstående samt
reservatets begränsade storlek och friluftslivsvärden planeras ingen naturvårdsbränning
inom reservatet. Av samma skäl ska även spontant uppkomna bränder släckas inom
området. Vid släckningsarbete ska så skonsamma metoder som möjligt användas och
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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. 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

Länsstyrelsen har inte genomfört någon riktad naturvärdesinventering av reservatets
våtmarker och sjöar. Bedömningen är dock att de inte är påverkade av någon form av
markavvattning, dämning eller annat som kan ha en negativ effekt på naturvärdena. Om
senare inventeringar visar på någon yttre 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. Förändringar i naturtillståndet ska i första hand ske genom naturlig
succession och naturliga processer.
• Främmande arter ska inte förekomma.
• Sjöarnas ekologiska status ska bibehållas eller om möjligt förbättras.
Skötselåtgärder
• Inga aktiva skötselåtgärder, med undantag för avveckling av främmande arter
som upptäcks inom reservatets våtmarker och sjöar.

5.3

Kulturmiljövärden

I reservatet finns inga kända fornlämningar eller utpekade kulturmiljövärden. Om
sådana upptäcks är det viktigt att de bevaras och att särskild hänsyn tas till
fornlämnings- och kulturmiljöer så att de inte skadas vid skötselinsatser. För att undvika
skador ska samråd ske med länsstyrelsens antikvarier innan eventuella åtgärder.
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5.4

Information och anläggningar

Palkijaur är ett förhållandevis okänt utflyktsmål för allmänheten. Området nyttjas så vitt
länsstyrelsen känner till endast i begränsad omfattning av medlemmar i Murjeks jaktoch fiskevårdsföreningen som har sin fastighet vid Gáddejávrre. Reservatet bedöms
dock genom sitt lättillgängliga läge ha en viss utvecklingspotential som utflyktsmål för
rörligt friluftsliv. Genom att området nu ges naturreservatsstatus kommer områdets höga
natur- och friluftslivsvärden bli mer kända, vilket kan innebära ett förändrat
besökstryck.
På föreningens fastighet finns fler anläggningar för friluftsliv. Här finns bland annat en
stuga, grillplats, vedbod och sanitetsanläggning. Dessa anläggningar förvaltas inte av
Länsstyrelsen. Föreningen har godkänt att besökare till reservatet får parkera inom deras
fastighet samt att reservatsskylten får placeras i anslutning till
parkeringen/anläggningarna.
Inom reservatet 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. 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.
Information om naturreservatet finns på länsstyrelsens hemsida. Den platsbundna
informationen utgörs av en reservatsskylt med information om reservatet och vilka
regler som gäller. Förslag på placering av informationsskylt är markerad i 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.
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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 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.
5.5

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 markeringar och rågångar.
5.6

Tillfartsvägar

Palkijaur naturreservat går att nå via allmän väg genom vägen som viker av i
nordvästlig riktning strax norr om Murjek (Bilaga A). Fortsätt ca 12 km längs vägen och
du når reservatets östra sida.
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