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Naturreservatet Stubbá/Stubba i Gällivare kommun – utvidgning av
reservatet samt revidering av föreskrifter
Beslut den 19 augusti 2011
(dnr 511-477-11)
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om utvidgning av reservatet
samt revidering av föreskrifter för naturreservatet Stubbá/Stubba.
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § MB om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som annars gäller enligt lag är det förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning som t ex mast, mätutrustning, bro eller
vindkraftverk,
2. anlägga väg eller led,
3. anlägga ledningar i luft eller mark,
4. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, tillvarata vindfällen eller ta bort
annan vegetation,
5. på annat sätt än vad som anges under punkt 4 skada eller förändra mark, vegetation
eller glaciärer, t ex genom att gräva, schakta, utfylla, borra, dämma, spränga, dika eller
anordna upplag,
6. prospektera eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt material,
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, växtnäringsämnen, kalk, biologiska eller
kemiska bekämpningsmedel,
8. inplanera eller sätta ut växt eller djurart,
9. framföra båt med motor samt motordrivet fordon i terrängen.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
10. bygga om, bygga till, riva byggnad eller anläggning,
11. uppföra s k jakttorn för älgjakt,
12. bedriva militär och polisiär övningsverksamhet.

B. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:
1. avsiktligt störa betande renar samt samling och drivning av renar,
2. fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Insamla ägg eller störa djurlivet genom att
exempelvis klättra i boträd eller i branter med häckande rovfåglar eller avsiktligt
uppehålla sig i närheten av djurs boplatser,
3. insamla ryggradslösa djur,
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
5. skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp och bortföra växter och växtdelar
såsom örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
6. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista,
gräva eller måla,
7. skräpa ner,
8. framföra båt med motor samt motordrivet fordon i terrängen,
9. cykla, rida eller medföra häst,
10. sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller andra markeringar i naturen,
11. ställa upp bil, buss, ark, husvagn eller släpvagn.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
12. genomföra vetenskapliga undersökningar,
13. genomföra tävlingar, lägerverksamhet, återkommande organiserade turer eller andra
organiserade större arrangemang.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § MB om skyldighet att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktas att tåla att följande
anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas som behövs för att tillgodose syftet med
naturreservatet.
1.
2.
3.
4.
5.

utmärkning av reservatet,
uppsättning och underhåll av information,
utmärkning och underhåll av skoterleder enligt bifogad karta (bilaga 4),
tillgängliggörande av reservatet för besökare, t ex genom anläggande och underhåll av
stigar, eldstäder och vindskydd,
undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden.

D. Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt A och B
Utan hinder av föreskrifterna är det tillåtet att:
1. för förvaltaren utföra de åtgärder för reservatets vård och skötsel som krävs för att
tillgodose syftet med reservatet. Vid utförandet av åtgärderna är det även tillåtet att
använda motordrivna fordon, båt och luftfarkost,
2. underhålla befintliga byggnader, parkeringsplatser, vägar, järnvägar och andra
anläggningar. Innan större underhållsåtgärder ska samråd ske med förvaltaren.
3. plocka bär och matsvamp,
4. cykla, rida eller medföra häst på allmänna vägar och på cykelstigen mellan
Allávárre/Allavare och Måsskejávrre/Måskejaur (bilaga 4),

5. framföra snöskoter på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första hand befintliga
stigar och leder användas och särskild försiktighet ska iakttas för att undvika skador
på mark och vegetation,
6. framföra terrängskoter, t ex fyrhjuling, vid uttransport av fälld älg eller björn. Vid
körning ska i första hand befintliga stigar och leder användas och särskild försiktighet
ska iakttas för att undvika skador på mark och vegetation,
7. framföra motordrivet fordon i terräng eller på barmark i samband med underhåll av
kraftledningar,
8. ställa upp bil, buss, husvagn eller släp på anvisad plats,
9. inom tomt och på odlingsmark inom privata fastigheter använda kalk och
gödningsmedel, sköta träd och annan vegetation samt uppföra stängsel,
10. för tjänsteman i tjänsteärende i rennärings-, sjukvårds-, räddnings-, polis- eller
tullärende, samt i samband med förvaltning, utövande av tillståndsprövning eller
tillsynsverksamhet att använda motordrivna fordon, båt och luftfarkost. Anmälan om
nämnda ärenden ska ske till förvaltaren om möjligt innan genomförandet, i annat fall
snarast efter utfört uppdrag,
11. för tjänsteman i sjukvårds- eller räddningsärende att medföra hund för tjänstebruk.
Anmälan om nämnda ärenden ska ske till förvaltaren om möjligt innan genomförandet,
i annat fall snarast efter utfört uppdrag.
12. bedriva vattenverksamhet i enlighet med gällande vattendom för Stora Lule älv.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § MB träder i kraft den dag de publicerades i länets
författningssamling. Övriga föreskrifter träder ikraft den dag beslutet vunnit laga kraft.

_______________________
PER-OLA ERIKSSON
Per-Anders Jonsson

