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Förord
Som landshövding reser jag ofta runt i Norrbottens fjorton
kommuner och besöker olika platser tillsammans med gäster
från Sverige och ibland från andra länder. Ofta är det ett
skyddat område som visas upp. Detta är ju inte så konstigt
eftersom det är där vi har vår mest värdefulla natur – för
många växter och djur men också för oss människor.
Våra naturreservat och nationalparker är en resurs för vårt
län. Länsstyrelsen kan genom en god förvaltning underlätta
nyttjandet av dem. Storforsens naturreservat i Älvsbyn är
ett positivt exempel. Där driver kommunen utvecklingen
genom sitt engagemang, tillsammans med Länsstyrelsen och
markägaren Sveaskog. Bland annat håller kommunen i ett
EU-projekt där man satsar 7,5 miljoner på att tillgängliggöra Storforsen. Tillsammans skapar vi ett mervärde som
gynnar hela bygden.
Ett annat exempel är natur- och kulturreservatet Gallejaur i Arvidsjaur där ett lokalt engagemang också spelar en
avgörande roll. Jag minns den oförglömliga invigningen
den 18 augusti 2008, en skön och solig dag med hundratals
besökare på plats i Gallejaur. Här finns nu en natur- och
kulturskola och ett informationscenter med café, utställningar och olika aktiviteter.

Pajala är en kommun som väcker stort intresse från om
världen i och med den nya gruvbrytningen. Många gånger
har jag och kommunens företrädare varit med gäster till
naturreservatet Vasikkavuoma, en fantastisk myr där man
också kan övernatta i en gäststuga, bada bastu och njuta.
Där anordnar byaföreningen årligen slåtterdagar och andra
arrangemang.
Med det här förvaltningsprogrammet för Norrbottens
naturreservat, nationalparker, statliga leder och Natura
2000-områden tydliggör Länsstyrelsen det arbete vi
bedriver och pekar på vad vi kommer att prioritera i arbetet
med att förverkliga regeringens naturvårdspolitik på regional
nivå. Kommuner och andra lokala aktörer är viktiga sam
arbetspartners för oss i det arbetet.

Per-Ola Eriksson
Landshövding
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inledning

Varför förvaltar vi skyddade områden? I första hand är det
för att syftet med skyddet ska uppnås – att områdenas värden
ska finnas kvar. Framför allt är det den biologiska mångfalden vi vill bevara – det vill säga mångfalden av olika arter
och ekosystemen de ingår i. Ett annat syfte med skyddet är
att - med hänsyn till områdets värden - ge möjligheter till
friluftsliv. Det kan i sin tur ge andra positiva effekter i form
av förbättrad folkhälsa, ökad turism, lokal delaktighet och
ökad naturkunskap.
Förvaltningen är en viktig del i Sveriges arbete för att nå
uppsatta mål för bland annat biologisk mångfald och
friluftsliv. Av landets 16 miljömål har förvaltningen av
skyddade områden särskild betydelse för de mål som är
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knutna till biologisk mångfald. Genom medlemskap i
EU omfattas Sverige av flera direktiv som ställer krav på
förvaltningen av skyddade naturområden.
Hur förvaltar vi skyddade områden? Naturvårdsverkets
nationella program ”Värna – vårda – visa” innehåller de
inriktningar, mål och åtgärder som Naturvårdsverket tycker
är viktiga för att förverkliga regeringens naturvårds- och
friluftspolitik. År 2010 fick länsstyrelserna i uppdrag av
regeringen att ta fram motsvarande regionala program.
Norrbottens regionala program har varit på remiss under
hösten 2011 och resultatet är det här dokumentet. Klassi
ficeringen för friluftsliv väckte under remisstiden stort
intresse och dialoger om detta kommer att fortgå.

Det regionala programmet ska ligga till grund för Läns
styrelsens planering och genomförande av det praktiska
arbetet 2012-2016. Samtidigt ska det ge övriga intresserade
aktörer en bild av inriktningen på förvaltningen av skyddade
områden i Norrbottens län.
Programmet omfattar även arbetet med det statliga led
systemet och åtgärdsprogram för hotade arter, eftersom
de verksamheterna är nära kopplade till förvaltningen av
skyddade naturområden. Programmet omfattar inte de
kommunala naturreservaten.
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Bakgrund
Norrbotten är ett stort län, till ytan nästan en fjärdedel
av Sverige. Naturen i länet är mycket varierande,
från Bottenviken med sin landhöjningskust, över
skogslandet med dess sjöar och älvar, till fjällen där
majoriteten av den skyddade arealen finns. Totalt är
cirka 25 procent av länets areal skyddad.
Den största arealen skyddad natur ligger inom
länets åtta nationalparker och 314 naturreservat.
De sammanfaller delvis med de 268 områden
som ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för
skyddad natur. Därutöver finns 47 fågelskyddsområden, 19 naturminnen och åtgärdsprogram
för cirka 70 hotade arter. I länet har vi också
cirka 225 mil statliga leder. Förvaltningsansvarig för detta är Länsstyrelsen. I Norrbotten
finns också fem naturreservat som beslutats på
kommunal nivå och som förvaltas av respektive kommun. Skyddade områden som ingår
i världsarvet Laponia förvaltas av Laponia
tjuottjudus. (Siffror från januari 2012).
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Olika former av naturskydd
Nationalparker är den starkaste skyddsformen för naturen.
Nationalparkernas höga status nationellt och internationellt kräver hög kvalitet på förvaltningen, med hänsyn
till såväl naturvärden som besökarnas upplevelser. Det
är riksdagen som fattar beslut om nationalparker och de
ligger alltid på statlig mark. Den sammanlagda arealen av
Norrbottens åtta nationalparker (tabell 1) motsvarar cirka
90 procent av hela Sveriges nationalparksyta. Länsstyrelsen
har ansvarat för nationalparksförvaltningen sedan 1992 då
Naturvårdsverket lämnade över uppgiften, som dessförinnan legat på den statliga skogsförvaltaren Domänverket. En
stor del av förvaltningen består i att löpande sköta om de
anläggningar och leder som finns i nationalparkerna.
Naturreservat är den skyddsform som är vanligast i
Sverige. Möjligheten att bilda naturreservat har funnits
sedan 1964. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behovet av områden för friluftslivet. Naturreservat kan
bildas av Länsstyrelsen eller av en kommun.
De naturreservat som Länsstyrelsen bildade under 1960och 70-talet hade varierande syften och var spridda över
länet, till exempel Yraftdeltat med sitt öppna odlingslandskap och Dundret med inriktning mot allmänhetens
friluftsliv. Efter en naturvårdsdebatt under 1980-talet
bildades 23 reservat med fjällurskog. Därmed hade en
lång period med systematiskt skydd av skogar påbörjats. I
samband med bolagiseringen av Domänverket i mitten av
1990-talet ombildades ”domänreservaten” i skogslandet
och ”kronoholmarna” i skärgården till totalt ett sextiotal
nya naturreservat. På samma sätt ombildades 28 fjällnära domänreservat. I vissa fall beslutade Länsstyrelsen
att slå samman dem med befintliga naturreservat samt att

Tabell 1 Norrbottens åtta nationalparker,
sorterade i storleksordning och med årtal
för bildandet inom parentes.

inkludera en del oskyddade områden. Dessa så kallade fjäll
urskogsreservat bildades år 2000. Strax därefter blev åter
statens ansvar för att bevara skogar med höga naturvärden
på egen mark aktuellt. I en överenskommelse mellan
Sveaskog och Naturvårdsverket bestämdes att 168 områden
på Sveaskogs mark i Norrbotten skulle bli naturreservat.
För Fastighetsverkets mark slog regeringen 2009 fast att
66 områden i Norrbotten ska skyddas.
Även om skyddet och därmed också förvaltningen har
varit starkt inriktat på skog har det även tillkommit
naturreservat för andra naturtyper. Alla naturreservat
finns beskrivna på Länsstyrelsens webb.
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU.
Nätverket ska bidra till att bevara utpekade naturtyper och
arter i Europa. Arbetet med att bevara dessa områden är
av stor betydelse i det svenska naturvårdsarbetet. Varje
Natura-område har en bevarandeplan som beskriver
områdets värden och hur dessa ska förvaltas för att
bevaras. Sju av länets stora älvar med biflöden ingår i
Natura 2000, liksom många av våra naturreservat.
Andra områden har utsetts för att skydda en eller flera
utpekade arter. Uppföljning och rapportering till EU
ingår i förvaltningen av Natura 2000.
Djur- och växtskyddsområden kan inrättas när syftet
med skyddet är begränsat i tid och rum, till exempel
för att skydda enstaka arter under en viss tid på året.
I Norrbotten finns det för närvarande 47 fågelskydds
områden men inga växtskyddsområden.
Vissa former i naturen kan skyddas som naturminne.
I länet finns 19 naturminnen, de flesta är enstaka träd
eller mindre grupper av träd.

Namn

Areal (km 2)

Padjelanta/Badjelánnda (1962)
Sarek (1909)

1 984

Stora Sjöfallet/
Stuor Muorkke
(1909)
Muddus/Muttos
(1942)

1 278

Pieljekaise (1909)

155

Abisko (1909)

77

Haparanda skärgård
(1995)
Vadvetjåkka (1920)

60

1 970

500

26

Karaktär
Lågfjäll, ängsmark, sjöar, fjällhed. Anläggningar
finns, väglöst. Ingår i världsarvet Laponia.
Högfjäll, deltaland, dalgångar, fjällbjörkskog,
glaciärer, toppar. Anläggningar och leder endast i
utkanterna, väglöst. Ingår i världsarvet Laponia.
Fjällandskap, tallurskogar, fjällbjörkskog, fjällhed,
toppar, glaciärer. Anläggningar finns, väg genom
parken. Ingår i världsarvet Laponia.
Skogs- och myrlandskap, lågfjäll. Anläggningar
och väg fram till gränsen finns. Ingår i världsarvet
Laponia.
Lågfjäll, fjällhed, sjöar, fjällbjörkskog.
Fåtal anläggningar, väglöst.
Fjäll, fjällbjörkskog, Abiskojåkka, deltaland.
Väg genom parken, många anläggningar och leder.
Skärgårdslandskap, skog, strandängar, fågelskär.
Fåtal anläggningar, nås med båt.
Fjäll, våtmark/deltaland, otillgängligt.
Inga anläggningar, väglöst.
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Världsarvet Laponia utsågs 1996 av FN-organet Unesco.
Förvaltningen av Laponias värden kommer från 2012
successivt att överföras till föreningen Laponiatjuottjudus
där Länsstyrelsen ingår som en av fem parter.

att förbättra situationen för hotade arter och naturtyper.
I åtgärdsarbetet samverkar Länsstyrelsen med andra
myndigheter och aktörer.

Det statliga ledsystemet i fjällvärlden består totalt av 550
mil markerade leder, varav drygt 200 mil finns inom
Norrbottens län. Lederna går både inom och utanför
skyddade områden. De längsta och mest kända i länet
är Kungsleden, Padjelantaleden, Nordkalottleden och
Nasaleden. Ledsystemet har förvaltats av staten sedan
1970-talet och omfattar bland annat vinterleder,
sommarleder, skoterleder, broar, spänger, rastskydd
och roddbåtar. Ofta är lederna äldre vandringsleder i
fjällen som utvecklats och anpassats för turismen under
1900-talet då intresset för friluftsliv växte.

De skyddade områdenas karaktär

Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar tillsammans med
Naturvårdsverket och övriga länsstyrelser med att ta fram
åtgärdsprogram med förslag till lämpliga åtgärder för

Norrbottens län består av cirka en tredjedel fjäll och
en dryg tredjedel produktiv skog*. Den tredje största
naturtypen är myrmark (figur 1). Inom de skyddade
områdena (nationalparker, naturreservat, Natura
2000-områden, biotopskyddsområden och områden
med naturvårdsavtal) är fördelningen lite annorlunda
(figur 2). Nära två tredjedelar av den skyddade arealen
består av fjäll (inklusive fjällbjörkskog) samt fjällbarrskog.
När det gäller myrmark och vattenmiljöer är fördelningen
ungefär densamma inom skyddade områden som för hela
länet. Däremot är andelen produktiv skog inom skyddade
områden mycket mindre än i länet som helhet. Aktuell
statistik om skogsskydd finns på Länsstyrelsens webb.

* Produktiv skog: Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används
för annat ändamål. Boniteten i produktiv skogsmark är minst en skogskubikmeter per hektar och år.
Boniteten är ett mått på växtplatsens medelproduktion av virke uttryckt i skogskubikmeter per hektar och år.

Figur 1 Fördelning av markslag och vatten i Norrbottens
län enligt riksskogstaxeringen 2010-12-31
Berg 1 %
Jordbruksmark 2 %
Sötvatten 8 %
Saltvatten 6 %

Fjäll 29 %
Produktiv skogsmark 34 %

Övrig mark 0 %
Fjällbarrskog 4 %
Myr 16 %

Figur 2 Fördelning av markslag och vatten i skyddade områden
i Norrbottens län enligt riksskogstaxeringen 2010-12-31

Fjäll 52 %

Berg 1 %
Sötvatten 6 %
Saltvatten 2 %
Produktiv skogsmark 13 %

Övrig mark 0 %

Myr 15 %

Fjällbarrskog 11 %
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Den största andelen skyddad areal finns i fjällen samt i
det angränsande fjällnära området, vilket framgår tydligt
på en översiktskarta över länet (figur 3). Reservatsarbetet
i Norrbotten har under de senaste åren fokuserats på
bevarandet av skogsmark och på en större geografisk
spridning av de skyddade områdena.
De skyddade områdena i länet är förhållandevis stora och
rymmer ofta komplexa naturlandskap med skogsklädda berg
och mellanliggande våtmarker, sjöar och vattendrag. Utmärkande för den skyddade naturen är en relativt låg grad av
mänsklig påverkan. Här saknas storskaliga, mer omfattande
exploateringar. I ett landskap som nyttjats av människan
sedan istiden har dock jakt, fiske, äldre tiders skogsbruk,
flottning och gruvnäring lämnat lågmälda spår. Rennäring
bedrivs i hela länet, vilket också satt sin prägel på landskapet.
Skog
Skogen i de skyddade områdena i Norrbotten har utvecklats under tusentals år, under påverkan av i huvudsak
naturliga företeelser som bränder och stormar. Det har
skapat en mångfald av växter och djur som är anpassade
till just den här miljön. I de skyddade skogarna finns en
stor variation av skogstyper; allt från granurskogar som
sällan eller aldrig har brunnit, över tallskogar eller lövrika
blandskogar som präglats av återkommande bränder, till
landhöjningsskogar i skärgården. Stora delar har påverkats
av både renskötsel och äldre tiders skogsbruk och i många
skogar syns fortfarande spår av detta.
Våtmarker
I Norrbotten finns en tredjedel av Sveriges våtmarker
och flera av våra nordliga myrtyper är, liksom våra skogar,
unika i ett europeiskt perspektiv. Därför har länet också
ett betydande ansvar för det nationella och europeiska
bevarandet av våtmarker. Länets nationalparker och
naturreservat utgörs till ungefär 15 procent av olika
typer av våtmarker och sumpskogar. De är ofta stora,
mångformiga och har en i stort sett intakt hydrologi.
Många har en rik flora och mycket höga ornitologiska
värden.
Vatten
Sjöarna och vattendragen har ofta rent vatten och är relativt
opåverkade av försurning och övergödning. De är däremot
påverkade av skogsbruk, flottningsanläggningar, dikningar
och dämningar. Mer än 30 000 sjöar (större än 2 500
kvadratmeter) ligger inom länets naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Sju älvar, varav tre
oreglerade nationalälvar, ingår i Natura 2000 med huvudsyfte att bevara vattenmiljöerna.
Skärgården och den marina miljön
Bland de öar som är naturreservat i skärgården hittar du
bland annat gammelskogar, fågelklippor, utkiksberg, säll-

Figur 3 Fördelningen av nationalparker (mörkgrönt),
naturreservat (ljusgrönt) och Natura 2000-områden
(röd rastrering) i Norrbotten vid ingången av 2012,
dock inte de älvar som ingår i Natura 2000.

synta växter, klapperstensfält, sand- och stenstränder samt
historiska och nutida kulturmiljöer. Den norrbottniska
skärgården utmärks av det bräckta vattnet, det isbelagda
vinterhavet och landhöjningen. De flesta öar som är
naturreservat ligger i ytterskärgården, där den marina
miljön till största delen är exponerad med en stor andel
vegetationsfria bottnar. Dessa miljöer nyttjas bl.a. av sik,
harr, öring och strömming. I innerskärgården finns ett
fåtal Natura 2000-områden. Där finns grunda, mer
skyddade bottnar som är viktiga miljöer för produktionen
av havets växter och djur.
Fjällen
En stor del av länets skyddade natur ligger i fjällområdet.
Som besökare kan du fortfarande uppleva ett naturoch kulturlandskap med låg exploateringsgrad och höga
friluftsvärden. Den kulturpåverkan som förekommer är
framförallt kopplad till den samiska kulturen. Här har
renskötseln gett ett tydligt betespräglat landskap.
Odlingslandskapet
Endast en mycket liten andel av länets skyddade områden
kräver kontinuerlig skötsel. Ett fåtal naturreservat skyddar
odlingslandskapets betes- och slåttermarker och i vissa
reservat ingår även skogar och områden kring byar som
har betats. Myrar och översvämningsmarker längs sjöar
och vattendrag har slagits och gett näringsrikt foder. Än
idag slås myrar för sina natur- och kulturvärden men även
som vinterfoder för renar.
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Inriktning på förvaltningsarbetet
Inledningsvis följer här tre övergripande prioriteringar som ligger till grund för Länsstyrelsens för
valtning av skyddad natur och statliga leder. Därefter beskrivs inriktningen på förvaltningsarbetet
inom sex olika delområden: friluftsliv och turism, information, skötsel av naturtyper och arter, lokal
delaktighet, uppföljning och utvärdering samt planer och förutsättningar. För varje område beskriver
vi vår grundsyn och våra mål samt vilka åtgärder som är planerade. Ytterligare åtgärder eller revi
deringar kan tillkomma vid den årliga verksamhetsplaneringen och som nationella uppdrag.

ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR
1. Säkerhetsåtgärder, främst längs
statliga leder
Åtgärder för människors säkerhet
kommer alltid att prioriteras högt. Här
avses främst åtgärder längs det statliga
ledsystemet men även på anläggningar inom skyddade områden.
2. Nationalparker
Nationalparkerna är en viktig del av
Sveriges skyddade natur. Parkerna
räknas som ”flaggskeppen” i svensk
naturvård. De har betydelse både
för sina höga naturvärden och som
besöksmål. De är även viktiga för
information och kunskapsspridning
om landets natur, till exempel genom
naturum. Genom den särskilda uppmärksamhet som nationalparker har,
såväl nationellt som internationellt,
kan de också som turistmål bidra till
lokal utveckling.
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3. Skyddade områden utöver nationalparkerna som är prioriterade för
friluftsliv eller naturvårdsskötsel
Länsstyrelsen har arbetat fram en
modell för klassificering av natur
reservaten ur ett friluftslivsperspektiv,
se bilaga 1. Särskilt besöksintressanta
områden kommer att väljas ut i nära
samråd med kommunerna.
En huvudinriktning för behovet
avnaturvårdsskötsel har också tagits
fram, se bilaga 2. Där anges vilka
naturvårdande skötselåtgärder åt
gärder som vi bedömer kommer att
vara aktuella under programperioden.

Friluftsliv och turism
Friluftslivet har stor betydelse för människors hälsa,
välbefinnande och förståelse för naturen. Förbättrad
tillgänglighet och användbarhet gör att fler får möjlighet
att vara fysiskt aktiva utomhus.
Alla grupper i samhället ska kunna besöka naturskyddade
områden. Arbetet med att anpassa områden för besökare
med funktionsnedsättning kommer under program
perioden att koncentreras till nationalparker och
A-reservat (se bilaga 1). De områden som anpassas bör
vara geografiskt väl fördelade.
Majoriteten av länets skyddade områden är och bör
även fortsättningsvis vara fria från anläggningar för att
behålla sin orörda karaktär. Flera av dem ligger dessutom
otillgängligt, väglöst eller i svårframkomlig terräng, och
har få besökare.
Det statliga ledsystemet är viktigt för friluftslivet i fjällen.
Väl markerade leder med tillhörande broar och vindskydd är en förutsättning för hög säkerhet och ökad framkomlighet för besökaren. Andra syften är att kanalisera
besökare för att inte störa djurlivet och samtidigt minska
slitaget på känslig mark.
Människor har olika önskemål knutna till sin naturupplevelse. Hållbar turism i skyddade områden kan gynna
den lokala ekonomin, öka miljömedvetenheten och stärka
naturvårdsarbetet. Det är därför angeläget att ta reda på
mer om besökarnas syn på de skyddade områdena för att
kunna anpassa förvaltningen och göra områdena mer
attraktiva att besöka.

MÅL
▶

 ationalparkerna och särskilt besöksintressanta
N
naturreservat ska vara åtkomliga och i hög utsträckning
kunna nyttjas av alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, för friluftsliv och hållbar turism.

▶

 e statliga lederna och friluftsanordningarna i
D
skyddade områden ska vara säkra, ha hög kvalitet
och vara väl underhållna.

▶

 år kännedom om besökarna i nationalparker och
V
särskilt besöksintressanta naturreservat ska vara god.

ÅTGÄRDER
1. U
 tveckla en modell för systematiskt säkerhetsarbete för
anläggningar och leder senast 2012.
2. K
 lassificera naturreservaten ur ett friluftsperspektiv i
samråd med kommuner och andra aktörer senast 2013.
3. U
 pprätta en plan för anpassning av nationalparker och
särskilt besöksintressanta naturreservat i anslutning till
klassificeringen.
4. Inventera anläggningar och statliga leder och registrera
dem i Skötsel-DOS senast 2013.
5. S amla in kvalitativa och kvantitativa data om besökare
i nationalparker senast 2015, enligt metoder och system
som Naturvårdsverket tagit fram.
6. U
 tarbeta riktlinjer för utformning av olika typer av
anläggningar senast 2013.
7. L öpande ha kontakt med turistbyråer och turistorganisationer om skyddade områden.
8. L öpande underhålla anläggningar i prioriterade områden.
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Information
Det är viktigt att tillhandahålla information om våra
skyddade områden och vad de kan erbjuda. Informationen i och om skyddade områden ska vara ändamålsenlig
och anpassad till det enskilda områdets förutsättningar.
Besökare med särskilda behov ska lätt kunna hitta information på webben om områdenas tillgänglighet.
Informationsinsatserna varierar beroende på områdets
karaktär. Alla områden ska ha information på webben och
nationalparkernas och naturreservatens gränser ska vara
markerade i fält. Från den grundnivån kan informationen
byggas på med till exempel entréskyltar, vägvisning, foldrar,
naturstigar och information om genomförd naturvårdande
skötsel. För nationalparker och välbesökta naturreservat är
det viktigt med väl utformade och fungerande entréer, det
vill säga platser dit man lätt kan hitta och ha som utgångspunkt för sitt besök.
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Webben är en resurseffektiv kanal för att sprida uppdaterad
information om samtliga skyddade områden. Sociala
medier och nya digitala kommunikationskanaler bör också
nyttjas.
Muntlig naturvägledning sker framför allt i länets naturum och vid olika aktiviteter som Länsstyrelsen genomför
i skyddade områden.
Information om de statliga lederna är viktig för att
besökaren ska kunna bedöma tillgängligheten. Aktuella
lägesrapporter om de statliga lederna i fjällen är dessutom
mycket viktiga ur säkerhetssynpunkt.
I genomförandet av Åtgärdsprogrammen för hotade arter
ingår informationsinsatser, framför allt riktade mot markägare och andra myndigheter, men även till allmänheten.

MÅL

åtgärder

▶

 et ska finnas aktuell information om alla skyddade
D
områden på Länsstyrelsens webbplats senast en månad
efter beslut.

9.  P
 åbörja en satsning på skyltning av nya naturreservat
senast 2012.

▶

 lla områden ska vara gränsmarkerade senast två år efter
A
beslut.

▶

Entréskyltar ska vara monterade senast två år efter beslut.

▶

 ationalparkerna ska ha entréer i enlighet med
N
Naturvårdsverkets riktlinjer.

▶

 ägvisning ska finnas till nationalparker och särskilt
V
besöksintressanta naturreservat.

▶

 aturum ska driva och utveckla sin verksamhet utifrån
N
nationella och regionala riktlinjer.

▶

Skyddade områden ska marknadsföras löpande.

10. U
 pprätta en plan för arbetet med förnyelse av national
parkernas entréer senast 2012 och i förvaltningsråden
för respektive nationalpark samråda om tidplan för
genomförande av åtgärderna .
11. I nformera på webben om vilka områden som är
anpassade för besökare med funktionsnedsättning.
12. Vid behov informera om aktuell ledstatus till media
och turistbyråer.
13. U
 pprätta en kommunikationsplan för skyddade
områden senast 2013.
14. L öpande underhålla gränsmarkeringar och
informationsskyltar.

Skötsel av naturtyper och arter
Skötsel av naturtyper och arter är avgörande för bevarandet av naturvärden och en grundläggande uppgift vid förvaltning av skyddade områden. Naturtyper och arter som
är prioriterade på nationell nivå eller som ingår i EU:s
naturvårdsdirektiv ska ges särskild vikt i arbetet.
I skötselplaner och bevarandeplaner anges prioriteringar
och bevarandemål för olika naturtyper, arter och andra
naturvärden som ingår i det skyddade området. Lämpliga
skötselåtgärder anges för att bevarandemålen ska uppnås.
Åtgärdsprogrammen för hotade arter kan ibland vara ett
viktigt kunskapsunderlag.
Majoriteten av de skyddade skogarna i länet kräver inga
åtgärder och ska lämnas för fri utveckling. För att gynna
bevarandet av biologisk mångfald bör naturvårdsskötsel
främst genomföras i delområden med lägre naturvärden

och fokusera på åtgärder som liknar naturliga processer,
till exempel naturvårdsbränning.
Åtgärder för att förbättra vattenmiljön har fått förnyad
aktualitet genom EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar
till att uppnå god ekologisk och kemisk status. Åtgärds
programmet för Bottenvikens vattendistrikt fastställdes
2009. Exempel på åtgärder är återställning av vattendrag
som påverkats av flottning och borttagning av vandringshinder för fisk.
I de skyddade naturområdena ingår ibland värdefulla kulturmiljöer med fornlämningar, byggnader, märkningar
i träd med mera. Naturtyper i odlingslandskapet har ofta
både natur- och kulturvärden, som kräver kontinuerligt
skötsel i form av slåtter eller bete. Länsstyrelsen bör ha
kunskap om det biologiska kulturarvet i skog och fjäll för
att kunna ta hänsyn till det vid förvaltningen.

MÅL

åtgärder

▶

15. U
 tgående från befintlig kunskap påbörja arbetet med
att identifiera de områden som har åtgärdsbehov
senast 2012.

F örutsättningarna för naturligt förekommande arter och
livsmiljöer inom skyddade områden ska vara bibehållna
eller förbättrade.

16. B
 aserat på uppföljningens resultat etablera ett väl
fungerande system för att löpande identifiera områden
med stort åtgärdsbehov.
17. F astställa en brandstrategi för länet senast 2012.
18. G
 öra en översyn av behovet av kontinuerlig skötsel i de
hävdade marker som saknar brukare senast 2012 och
därefter vart femte år.
19. L öpande genomföra åtgärder för naturvårdande skötsel
(se bilaga 2).
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Lokal delaktighet
Kommunerna och dess invånare ska känna att de naturskyddade områdena är en resurs för bygden som skapar
livskvalitet. Väl förvaltade områden kan genom sin attraktionskraft locka besökare, till nytta för lokal turistnäring. Förvaltningen i sig kan också generera arbetstillfällen, till exempel genom upphandling av åtgärder
och skötselavtal med lokala aktörer. På detta sätt kan de
skyddade områdena bidra till levande bygder.
De olika samrådsgrupper som finns i länet är en
betydelsefull resurs i arbetet med lokal delaktighet.
Synpunkter från kommuner, vattenråd, föreningar,
entreprenörer och andra är viktiga att ta tillvara i Länsstyrelsens förvaltning, inte minst när det gäller vilka områden som är bäst lämpade att utveckla för friluftsliv och
turism. En god hantering av fastighetsförvaltningsfrågor
är också viktig för goda lokala relationer.
En ny aktör i arbetet med lokal delaktighet är den
lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus, som
från 2012 successivt tar över förvaltningsansvaret för
nationalparkerna och naturreservaten inom världsarvet
Laponia. Laponiatjuottjudus är en searvelatnja, en
lärandearena, där erfarenhets- och kunskapsutbyte präglas av öppenhet och ömsesidighet. Samisk traditionell
kunskap, àrbediehtu, ska ha en självklar plats i förvaltningen där man också kommer att arbeta med rådslag,
rádedibme, som arbetsmetod.
Länsstyrelsen eftersträvar en lokal delaktighet i förvaltningen, bland annat genom dialog med intressenter på
lokal nivå, skötselavtal och information. De kurser som
erbjuds inom Naturvårdsverkets program ”Dialog för
naturvården” är viktiga för att stärka vår kompetens.
Arbetet med lokal delaktighet och förankring tar dock
tid, särskilt i ett stort län som Norrbotten. Länsstyrelsen
har därför begränsade möjligheter att bedriva ett brett
och omfattande lokalt förankringsarbete. Förankring
hos de målgrupper som anses direkt berörda i olika
sammanhang kommer att prioriteras.
Lokala kunskaper om tidigare hävd och traditioner
kan vara viktiga för en god förvaltning. I länet gäller
det framför allt vid skötsel av hävdade våtmarker och
ängar. Andelen skyddade områden med naturtyper som
kontinuerligt kräver skötselåtgärder är dock låg. Den
lokala delaktigheten kommer därför i mindre utsträckning att handla om naturvårdsskötsel och i högre grad
om frågor som rör friluftsliv. Där så är möjligt bör
miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet användas
för att uppnå bevarandemålen i de skyddade områdena.
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MÅL
▶

L änsstyrelsen ska ha ett väl fungerande samarbete med
kommuner och andra lokala aktörer.

▶

Alla nationalparker ska ha ett lokalt förvaltningsråd.

▶

F öreningen Laponiatjuottjudus ska förvalta världsarvet
Laponia och vara en viktig samverkanspart för Länsstyrelsens
myndighetsuppdrag i området.

▶

 inst 50 % av Länsstyrelsens skötselmedel ska nyttjas till
M
att köpa tjänster av lokala företag eller för lokalt anställd
fältpersonal.

▶

 iljöersättningar bör nyttjas av alla rennärings- och lantM
bruksföretag med marker inom skyddade områden och som
uppfyller kraven för detta.

▶

I områden som kräver löpande skötsel ska Länsstyrelsen
teckna fleråriga skötselavtal med lokala föreningar eller
entreprenörer.

åtgärder
20. K
 artlägga och utvärdera befintliga kanaler för information och dialog samt etablera en modell för samråd och
information med kommuner och övriga intressenter, t.ex.
i form av kontaktlistor, nätverk, årliga möten, nyhetsbrev
senast 2012.
21. I nrätta lokalt förvaltningsråd för Abisko och Vadvetjåkka
2012, Haparanda skärgård 2013 och Pieljekaise 2014.
22. K
 artlägga de skyddade områden som uppfyller kraven
för miljöersättning samt i vilken utsträckning de brukas
senast 2012.
23. L öpande informera på hemsidan om vilka åtgärder som
planeras och genomförs i skyddade områden samt vem
som är kontaktperson.

Uppföljning och utvärdering
Länsstyrelsen kommer inom programperioden att vara
ansvarig för skötseln av ca 500 skyddade områden. En väl
fungerande uppföljning är av mycket stor vikt för förvaltningens arbete.
Naturvårdsverket har infört ett system ”Uppföljning av
skyddade områden” som också länsstyrelserna ska använda
i sin verksamhet. I systemet kommer tillståndet för olika
naturtyper och arter att följas upp liksom effekterna
av de naturvårdande skötselåtgärder som genomförs.
Länsstyrelsen kommer även att följa upp anläggningar
för friluftsliv för att veta om de sköts enligt uppsatta mål
och att de motsvarar besökarnas förväntningar. Systemet
kommer även att underlätta rapporteringen till EU av
Natura 2000-områdenas bevarandestatus enligt Artoch habitatdirektivet.
Naturvårdsverket utvärderar med jämna mellanrum
länsstyrelsernas arbete med förvaltning av skyddade
områden. Utvärderingen görs för att öka kostnadseffektivi
teten, för att öka erfarenhetsutbytet mellan förvaltarna
och sprida goda exempel. Den ska även ligga till grund
för utformandet av riktlinjer. Utvärderingen resulterar

i en handlingsplan som utgör underlag i kommande
utvärderingsomgång. Norrbotten utvärderades senast
år 2009.
Detta program kommer att följas upp årligen i samband
med verksamhetsplaneringen, då en mer detaljerad
åtgärdslista tas fram.

MÅL
▶

 ppföljning och utvärdering ska användas som en metod
U
att förbättra vårt arbete med förvaltning av skyddade
områden, leder och åtgärder för hotade arter.

åtgärder
24. I narbeta uppföljningssystemet i den löpande förvaltningen genom ett projekt som avslutas senast 2013.
25. N
 yttja Naturvårdsverkets utvärdering av förvaltningen
som ett hjälpmedel i vårt interna förbättringsarbete.
26. Å
 rligen följa upp detta förvaltningsprogram och använda
det i verksamhetsplaneringen.
27. Löpande följa upp bevarandemål och skötselåtgärder.
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Planer och förutsättningar
Alla nationalparker och naturreservat ska ha aktuella och
ändamålsenliga skötselplaner med uppföljningsbara mål.
Skötselplanerna är styrdokumentet för förvaltningens
arbete.
Många av länets reservatsbeslut har bildats i stora paket.
Skötselplanerna är därför enkla och standardiserade. För
en ändamålsenlig skötsel och uppföljning kan många av
dessa behöva revideras.
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan framtagen enligt EU:s riktlinjer, med en funktion
motsvarande skötselplanerna.
Vid revidering av planer ska kunskapen om naturtyper,
kulturspår och hotade arter i området, liksom uppföljningen av naturtypernas bevarandestatus och skötsel
åtgärdernas effekter beaktas. Hänsyn ska också tas till

MÅL
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övriga förutsättningar i form av till exempel nationella
strategier och styrdokument som behandlar vård och
förvaltning av skyddade områden. Den nationella
strategin för naturvårdande förvaltning av skog blir ett
viktigt underlag. Sedan 2005 finns en nationell strategi
som behandlar restaurering och skötsel av våtmarker. För
limniska miljöer finns en manual för ekologisk restaurering av vattendrag som Naturvårdsverket och Fiskeriverket
tog fram 2008. Hänsyn ska också tas till övriga regionala
program, t.ex. för kulturmiljö.
Som tidigare nämnts är förvaltningsarbetet starkt beroende av resurser i form av personal och medel för genomförande av konkreta åtgärder och uppföljning samt för att
hålla skötsel- och bevarandeplaner aktuella. Länsstyrelsens
förvaltningsanslag finansierar en grundbemanning som
kompletteras med årliga sakanslag från Naturvårdsverket.
Sakanslagen är grundläggande för skötseln av skyddade
områden men Länsstyrelsen ska också vara aktiv och söka
alternativa finansieringskällor.

åtgärder

▶

 lla naturreservat och Natura 2000-områden ska ha
A
ändamålsenliga skötsel- och bevarandeplaner.

28. Påbörja bedömning av skötselplaner och bevarande
planer avseende revideringsbehov senast 2012.

▶

F ör områden som både är naturreservat och Natura
2000-område ska skötselplaner och bevarandeplaner
överensstämma med varandra.

29. Informera kommuner och andra aktörer om möjlig
heterna att söka alternativ finansiering för åtgärder i
skyddade områden.

▶

L änsstyrelsen ska disponera tillgängliga anslag på ett
effektivt sätt och ha god förmåga att söka alternativ
finansiering.

30. Använda IT-stödet Skötsel-DOS vid förvaltningen av
skyddade områden, statliga leder och åtgärdsprogram.

▶

F örvaltningen ska nyttja det IT-stöd som Naturvårdsverket
tillhandahåller.

31. Systematiskt samverka internt mellan arbetsområdena
skötsel, uppföljning, information och skydd.

Bilaga 1
Klassificering för friluftslivet

Indelningen görs utifrån områdenas anläggningsgrad,
besöksintensitet samt tillgänglighet. Med anläggningsgrad
menas mängden anläggningar/anordningar i reservaten
som är till för friluftslivet, exempelvis grillplatser, vindskydd, bänkar, markerade stigar, spänger, skyltar m.m.

Kategori A, B och C
Med A-reservat menas naturreservat som är särskilt
besöksintressanta och därmed de högst prioriterade ur
friluftslivssynpunkt. Dessa reservat har eller bör ha många
anordningar för det rörliga friluftslivet och det är främst
dessa reservat som ska anpassas för besökare med olika
former av funktionsnedsättning. A-reservaten är de mest
besökta naturreservaten i en kommun och ambitionsnivån
är att de ska hållas i mycket gott skick. Vägvisning och entréskyltar ska alltid finnas. Minst ett A-reservat bör finnas
i varje kommun.

Länsstyrelsen tar fram ett förslag på klassning utifrån
befintligt underlag i form av skötselplaner med mera.
Synpunkter på förslaget från kommuner och andra aktörer kommer att vägas in inför den slutliga klassningen.

Med B-reservat menas naturreservat som har eller bör
ha vissa anordningar för det rörliga friluftslivet. Enklare
information ska finnas på plats och om möjligt hänvisningsskyltar från väg.

Klassificeringslistan bör ses över årligen och vid behov
uppdateras. Förvaltningen kan ha en ambition att ett
område på sikt ska byta klass. När en sådan ambition för
ett område är känd bör den markeras med ett plus (klassningen ska höjas från C till B eller från B till A) eller ett
minus (klassningen ska sänkas från A till B eller från B
till C). Även sådana förändringar ska kommuniceras med
berörd kommun.

Med C-reservat menas att reservaten har en lägre prioritet
med tanke på det rörliga friluftslivet. I dessa naturreservat finns få eller inga anordningar. Områdena ligger ofta
svårtillgängligt, ibland också väglöst. Informationsmässigt
ska reservaten i denna kategori, liksom alla andra reservat,
ha minst en grundnivå vilket innebär markerade gränser
i fält samt information på webben. I övrigt är informationsinsatserna på plats lägre prioriterade i dessa områden
i jämförelse med reservat i kategorierna A och B.

Länsstyrelsen kommer senast 2012 att dela in länets
naturreservat i tre skötselkategorier; A-, B- och Creservat. Indelningen ska ge en överblick av olika naturreservats skötselintensitet. Den ska också vara ett underlag
vid fördelning av medel och prioritering av åtgärder.

Den friluftslivsinriktade klassificeringen tar inte hänsyn
till behovet av skötselåtgärder av naturvårdande karaktär
(se bilaga 2), de kan förekomma i alla kategorier. Ett Creservat med låg prioritet avseende friluftslivet kan alltså
vara högt prioriterat för naturvårdande skötselinsatser.
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Bilaga 2
Huvudinriktning för naturvårdande skötsel
I Norrbottens län är syftet med att skydda områden i de
allra flesta fall att bevara ursprungliga och opåverkade
naturmiljöer. De förvaltningsåtgärder som utförs måste
överensstämma med syftet i skötselplaner och bevarandeplaner.
Huvuddelen av områdena behöver inom program
perioden ingen löpande naturvårdande skötsel för att
naturvärdena ska bevaras. Däremot kan delar av de
skyddade områdena med lägre naturvärden behöva
skötselåtgärder eller restaurering för att uppnå högre
kvalitet. Det kan också behövas riktade åtgärder för att
behålla gynnsam bevarandestatus för vissa utpekade arter.
Några få områden har naturtyper som kräver kontinuerlig skötsel för att bevaras. Det är viktigt att hävden inte
upphör.

Naturvårdsbränning
Bränd skog är en bristvara i dagens landskap och stor
naturvårdsnytta skapas om spontana bränder inom
skyddade områden tillåts så långt det är möjligt.
Att naturvårdsbränna delar av de skyddade områdena som
har lägre naturvärden kan höja naturvärdena väsentligt.
En brand kan i ett slag förvandla en utvecklings- eller
arronderingsmark med låga naturvärden till värdefull
livsmiljö för många hotade brandgynnade arter. Naturvårdsbränning är en resurskrävande åtgärd som kräver att
tidplan och väderförhållanden samverkar, vilket medför
att den ibland kan vara svår att genomföra.

Åtgärderna varierar beroende på naturtyp eller art. Här
tas de åtgärder upp som bedöms nödvändiga under de
närmaste åren, men detta kan givetvis ändras genom ny
kunskap i framtiden.

Stängsling
Inom många skyddade områden finns äldre lövrika
successioner med inslag av björk, asp och sälg som är
150-250 år, men det saknas ofta yngre och medelålders
lövrika skogar som kan ta över genom naturlig succession.
Därför är det viktigt att gynna det lövuppslag som kommer
efter spontana eller planerade bränder, eller efter avverkning av contorta. Stängsling är en skötselmetod som kan
göra stor naturvårdsnytta genom att förhindra nedbetning
av lövplantor.

Skötsel av skog
Fri utveckling är den vanligaste skötselformen i våra
skyddade skogar, som ofta utgörs av naturskogar i olika
successioner efter brand. Huvudinriktningen från
Naturvårdsverket är att åtgärder ska undvikas i naturskog
och urskogsartad skog och att fri utveckling ska råda.
Inom begreppet fri utveckling kan även spontana eller
planerade bränder inrymmas, eftersom bränder är en
form av naturlig störning. Att skogarnas trädslagssamman
sättning förändras över tid är naturligt; till exempel ökar

Avveckling av främmande trädslag
Ibland ingår hyggen eller ungskogar i skyddade områden.
Det är inte ovanligt att dessa utgörs av planterad contorta.
Enligt nationella riktlinjer ska främmande trädslag tas
bort. Det kan då vara lämpligt att avverka och sedan hägna
in hygget för att skapa nya lövrika bestånd, eftersom contortan ofta har planterats på friska marker med potential
för lövuppslag. Det kan även uppstå ett framtida behov
av att avveckla contorta som spridit sig in i ett områdes
utkanter.

I enstaka fall kan en viss naturvårdande åtgärd motverka
ett annat naturvärde eller ett kulturvärde. Sådana åtgärder
måste därför föregås av samråd och bedömning.

Åtgärder
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granen på bekostnad av löv och tall på vissa marker ju
längre tid som går efter en brand.

Åtgärder i vatten
Biotopåterställning av flottledsrensade vattendrag
Större stenar och block avlägsnades förr från vattendragen
för att underlätta timmerflottningen. Genom att återföra
dessa strukturer till vattendragen skapas ståndplatser för
fisk och vattenhastigheten minskar. I samband med detta
kan även anläggande av lekbottnar för fisk samt tillförsel av
död ved bli aktuellt.

temperaturen under sommaren, filtrera tillrinnande
vatten på näringsämnen, tillföra föda (löv och insekter)
samt död ved. Fri utveckling är den naturliga åtgärden.

Borttagning av vandringshinder för fisk och andra djur
Fellagda vägtrummor, flottningsdammar och andra typer
av dämmen fragmenterar vattenlandskapet och hindrar fisk
och andra djur att färdas fritt. Olika typer av åtgärder kan
komma att krävas beroende på respektive hinder. Exempel
på åtgärder är utrivning, byte av vägtrumma, byte från vägtrumma till bro, omlöp eller annan typ av faunapassage.

Minimera oönskad erosion
På grund av olika typer av markanvändning kan oönskad
erosion av stränder förekomma. Det kan ske till exempel
vid vatten där boskap går för att dricka eller vid körskador
av skogsbruksmaskiner. Åtgärder som kan förekomma är
att stängsla av vattendrag eller att förstärka stränder.

När insatser planeras måste hänsyn tas till de flottningslämningar som har bedömts ha kulturhistoriskt värde.
De omfattas även av den nationella strategin för skydd av
vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.
Igenläggning av diken
Dikningar ut i vattendrag kan göra att sediment täpper till
bottnarna vilket gör att lekbottnar för fisk förstörs samt att
fiskrom och små musslor nedgrävda i bottengruset kvävs.
Dikningar kan också påverka vattennivåerna i vattendragen
samt bidra till ökad tillförsel av olika ämnen, bland annat
tungmetaller. Diken som inte längre behövs för skogsproduktion och jordbruk kan läggas igen. På så sätt återställs
vattenbalansen inom dessa områden och sediment samt
miljögifter förhindras att läcka ut i vattnet. På vissa platser
kan det vara aktuellt att utföra åtgärder i vattendraget för
att avlägsna redan tillfört sediment.
Skötsel av kantzoner
En väl fungerande kantzon av träd och buskar runt
vattendrag och sjöar är viktig för att hålla nere vatten

Om någon del av ett skyddat område ligger i odlingslandskap vid vatten kan det finnas skäl att göra undantag
eftersom bete ofta har skett vid stranden och strandzonen
därmed har varit fri från träd.

Återintroduktion av arter eller
förstärkning av svaga bestånd
I vissa extremfall kan det bli aktuellt med återintroduktion
av arter som försvunnit från sina tidigare utbredningsområden eller förstärkning av svaga bestånd. Det kan t.ex.
behövas i flodpärlmusselvatten där antalet individer är för
få för att beståndet ska kunna reproducera sig. Musslornas
värdfisk öringen kan ha försvunnit från vattendraget och
då kan återintroduktion av fisk bli aktuell.
Löpande skötsel i hävdade marker
Hävd i form av slåtter eller bete behövs både för att bevara
specifika naturtyper samt för vissa kultur- och landskapsvärden. De flesta av länets skyddade slåtter- eller
betesmarker sköts av brukare med miljöstöd. Metoder för
att fånga upp områden där den kontinuerliga skötseln
upphör behöver utarbetas eftersom det är viktigt att snabbt
hitta nya lösningar för att värdena ska bevaras. Det är även
viktigt att bevaka förändringar i stödformer för att se vilka
eventuella effekter det kan få på marker med höga naturoch kulturvärden.
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