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Datum

Beteckning
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511-4784-2012

Enligt sändlista

Interimistiskt naturreservat för Stekenjokkfjällen, Vilhelmina kommun
(2 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken (1998:808),
tillfälligt förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd beträda eller vistas samt
landa med helikopter inom det området som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1). Förbudet gäller under tiden 6 juni till 30 juni. Beslutet gäller från
och med beslutsdatum och tre år framåt, d.v.s. längst till och med 4 juni
2015.
Förbudet gäller inte:
! Stekenjokkvägens vägbana och iordningställdas parkeringsplatser
invid vägen
! Informationsplatsen invid gamla Stekenjokkgruvan
! Samebyns och rennäringens verksamhet inom området
Beslutet gäller omedelbart och även om det överklagas.
Bakgrund och syfte
Området är beläget väster och nordväst om Klimpfjäll i Vilhelmina kommun och utgörs av fjällområdena bort till norska gränsen i väster och ner
mot gränsen till Jämtland i söder. Området utgörs huvudsakligen av lågfjällsområden med ett rikt fågelliv. Reservatets norra och västra del ingår i
natura 2000-området Vardo- Laster och Fjällfjällen (SCI SE0810394). Genom området löper vägen från byn Klimpfjäll, förbi den nedlagda Stekenjokkgruvan och ner förbi gränsen till Jämtlands län. Vägen är stängd vintertid men nyttjas frekvent under barmarkssäsongen av turister och andra besökare.
Inom området har det under en följd av år förekommit en systematisk plundring av fågelbon enligt nya uppgifter från rikspolisstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer att bevarande av områdets faunistiska värden har
mycket hög prioritet.
Syftet med beslutet är att bevara områdets fågelliv samt att hindra fortsatt
faunakriminalitet.
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Motiv
Länsstyrelsen har informerats av Rikskriminalpolisen att en omfattande äggoch boplundring på 28 arter av häckande fåglar har förekommit under en
längre tid (minst tio år) i området kring Stekenjokkvägen, dels i Jämtlands
och dels i Västerbottens län. För att skydda de berörda fågelarternas häckning och underlätta tillsynen av området, har Länsstyrelsen ombetts att upprätta ett tillfälligt skydd för området under känslig del av häckningstiden.
Området kommer att märkas ut i terrängen och vid vägen med skyltar.
Med hänsyn till ovanstående anser Länsstyrelsen att bildande av ett interimistiskt naturreservat kring ett större häckningsområde är befogat.
Aktuella bestämmelser
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas
som naturreservat eller om att ett redan skyddat sådant område eller föremål
skall få utökat skydd får länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap 24 §
miljöbalken (1998:808) för viss tid, dock högst tre år, meddela förbud mot
att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området eller föremålet
och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. Om det finns särskilda
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns
synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett
år.
Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om det överklagas.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 2.
Upplysningar
Området söder om länsgränsen inom Jämtlands län omfattas av motsvarande
bestämmelser enligt beslut 2012-06-05 (Dnr. 511-4558-12) tagit av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Birgitta Heijer efter föredragande av enhetschef Björn Jonsson. I den slutliga handläggningen av
ärendet har även naturvårdshandläggare Sören Uppsäll deltagit.
Birgitta Heijer
Björn Jonsson
Bilagor
1. Karta
2. Hur man överklagar
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Sändlista:
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun
Vilhelmina norra sameby, c/o Karin Baer, Lappudden, 910 94 Dikanäs
Vilhelmina södra sameby, c/o Tomas Nejne, Box 2077, 912 98 Klimpfjäll.
Polismyndigheten i Västerbottens län, Box 463, 901 09 Umeå
Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, 601 79 Norrköping
Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 25 Borlänge
SFV Mark, Köpmangatan 22A, 831 30 Östersundd
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Bergsstaten Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Northfield Exploration AB, Box 275, 751 05 Uppsala
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Interimistiskt naturreservat

Stekenjokkfjällen
Vilhelmina kommun, Västerbottens län
Tillhör länsstyrelsens beslut 2012-06-05
Dnr. 511-4784-2012

Reservatsområde
Kartblad Lantmäteriets fjällkarta AC4
Bakgrundskartor © Lantmäteriet
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