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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Det primära syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är enligt 
reservatsbeslutet (dnr 231-40448/96) ”att för framtiden bevara ekosystem med urskogsartad 
skog. Syftet med reservatet är även att inom ramen för detta mål ge möjligheter till 
naturupplevelser och forskning i orörd natur.” Skogsekosystemet ska därför bevaras i ett orört 
och ostört tillstånd där de naturliga processerna får löpa fritt.  
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Brännlidens DR 
Skydd Naturreservat – 2402097  
Kommun Skellefteå 
Läge 3 km nordväst om Åselet, kartblad 23K 9d, naturgeografisk 

region 32 c, koordinat 1716000 / 7247300 
Ägarkategori Sveaskog 
Totalareal 85 ha  
Skyddad produktiv skog 70 ha 
-             myr  14,3 ha 
-             impediment 1,9 ha 
 
Indelning i naturtyper enligt KNAS 
Tallskog 13,0 ha 
Granskog 7,2 ha 
Barrblandskog 33,8 ha 
Barrsumpskog 1,4 ha 
Lövblandad barrskog 11,8 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Brännliden ligger i Skellefteå kommuns allra nordligaste delar, nordväst om 
byn Åselet och ett par kilometer från Norrbottensgränsen. Brännliden utgör ett flackt 
höjdområde norr om Byskeälven och ligger på en höjd av 350-395 m ö h. Skogen är en av 
norra Västerbottens allra äldsta och mest opåverkade naturskogar och ligger som en ö 
omgiven av stora hyggen och ungskogar. Brännliden avsattes som domänreservat 1961 och 
ombildades till naturreservat 1997. 
 
Reservatet domineras av stora arealer av urskogsartad tall- och granskog. I området finns 
inslag av brandrefugial sumpskog samt mindre områden med näringsrik granskog. Skogen är 
tydligt brandpräglad och den senaste branden inträffade någon gång i början av 1800-talet. 
Brännlidens unika och tydliga urskogskaraktär gör området värdefullt ur bevarandesynpunkt, 
men det är också intressant ur ett skogshistoriskt perspektiv. Området nyttjas i viss mån för 
naturnära friluftsliv och skogen är ett eldorado för den naturskogsintresserade. Den ger en bild 
av hur de omgivande skogarna såg ut på 1800-talet.  
 



 

          
 
Figur 1. Översiktskarta för Brännlidens naturreservat. 
 
Brännliden har en tydlig naturskogskaraktär och präglas av orördhet. I reservatets norra delar 
finns ett stort inslag av grova torrfuror och brutna tallstubbar. Flertalet tallar är 250-400 år 
gamla och den ymniga förekomsten av hänglavar förstärker intrycket av urskog. 
Skogsbränder har satt sin prägel på området, brandljud förekommer allmänt på tallar och 
brända stubbar är vanliga.  
 
I övergången mot myrkanterna i nordost är marken fuktig till blöt. Granskogen som ansluter 
är åldrig, senvuxen och har lång skoglig kontinuitet och bitvis mycket rik förekomst av 
hänglavar och då främst garnlavar. Granskogen är skiktad och mer olikåldrade än tallen, men 
inte lika gamla. Lågor och högstubbar av gran förekommer ställvis rikligt. Inom reservatet 
finns ett fåtal mycket stora och mycket gamla lövträd av främst björk, asp och sälg. 
Kärlväxtfloran består av bl.a. lappranunkel och jungfru Marie nycklar.    
 
Brännliden utgör livsmiljö för en stor mängd naturskogslevande växt- och djurarter. 
Förekomsten av vedsvampar är god med arter som gränsticka, ullticka, doftskinn, rynkskinn 
och ostticka. Mossfloran är rik på arter som indikerar naturskogar bl.a. sågtrumpetmossa och 
detsamma gäller för djurlivet med arter som tjäder, sparvuggla, pärluggla och spillkråka.  
 
Viss plockhuggning har förekommit under 1800-talet och tjärved och kanske även kolved har 
hämtats ur skogen under denna tid. Under hela 1900-talet har skogen stått helt orörd. 
 



 

 
 
Bild 1. Ullticka är en av de naturskogslevande arter som återfinns på granlågor i Brännlidens naturreservat. 
 
Brännliden är ett av de mest urskogslika naturreservaten i Västerbottens kustland. Trots det 
stora avståndet till större vägar och orter är reservatet relativt väl känt och välbesökt. 
Brännliden nås från väg 890 i höjd med Blankselet via den skogsbilväg som är skyltad mot 
Sälgträskliden. Från Åselets by har byborna iordningställt en ca 3 km lång gångstig med 
reservatet som mål.  
 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Brännliden ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810336), den 
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen 
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden 
som finns utpekade för Natura 2000.   
 
 
3. Skötsel av naturtyper  
 
Under denna rubrik beskriv uppsatta kvalitetsmål och de skötselåtgärder som kommer att 
utföras inom olika delar av reservatet.  
 
 
3.1 Skogsmark (9010) 
Innefattar all skog inom reservatet som klassas som produktiv. Stora delar av ekosystemet är 
präglat av gångna tiders skogsbränder, men den rika förekomsten av hotade arter som är 
känsliga för förändringar gör att området inte ska prioriteras att brännas.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrskog ska vara minst 77 hektar.  
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala 

vedvolymen. 



 

• Bestånden ska innehålla en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ner till 
klena (yngre) träd. 

• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till tall och gran ska kunna hittas. 
 
Åtgärder 
 

• Skogen får utvecklas fritt. Om det är befogat för att värna särskilt känsliga och 
sällsynta arter kan begränsade skötselåtgärder bli aktuella.  

 
 
3.3 Våtmarker (7140, 91D0 ) 
Innefattar hela våtmarkssystemet inom reservatet, vilket inkluderar skogsbevuxna myrar och 
kärr.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av naturtyperna ska vara minst 18 ha. 
• Våtmarkernas hydrologi och vattenkemi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Markslitage till följd av mänskliga aktiviteter t.ex. terrängkörningsspår eller stigar ska 

vara försumbar. 
• Främmande arter förekommer ej. 
• Minst 5 karaktäristiska arter för dessa våtmarker och vatten ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
 

• Våtmarkerna får utvecklas fritt.  
• Inga ingrepp som påverkar myrarnas naturliga hydrologi eller på annat sätt stör de 

naturliga processerna får tillåtas inom reservatet.  
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Brännliden är ett av de mest urskogslika naturreservaten i Västerbottens 
kustland. Urskogskänslan, storleken och den lättvandrade terrängen gör området till ett 
intressant besöksmål för alla med minsta intresse för naturen. Reservatet ligger dock långt 
från större samhällen och vägen mot reservatet är numer i dåligt skick. Brännliden lockar 
årligen en mindre skara besökare, men för att området ska får en mer framstående betydelse 
för det rörliga friluftslivet krävs åtgärder som leder till förbättrad tillgänglighet och ökad 
information.  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Från väg 890 avgår en skyltad skogsbilväg mot Sälgträskliden och Brännlidens reservat. 
Skyltarna mot reservatet är genomgående i dåligt skick. Reservatets entré nås efter ca 8 km 
och den ligger i nära anslutning till skogsbilvägen. Vid entrén finns en reservatsskylt i A4 
format. En markerad stig leder ut i reservatet och förbi en äldre slåtterkoja och leder vidare 
västerut i reservatet. Kojan har flyttats hit från omgivande marker och står öppen för 
allmänheten. Den är utrustad med eldstad och en gästbok för besökare. Hela byggnaden är 
numer i dåligt skick. 
 



 

 
 
Bild 2. Slåtterkojan byggdes år 1915 och flyttades till Brännliden 1971. Syftet var att bevara en gammal kojtyp 
samt att erbjuda besökare en rastplats. Kojan står öppen och är bl.a. utrustad med eldplats och besöksbok. 
 
 
4.2 Kvalitetsmål 
Brännliden är ett intressant besöksmål, men ligger relativt avsides och det bör därför även 
framledes finnas möjlighet att rasta i reservatet. För att bevara den tydliga naturskogskänslan 
ska de anordningar som tillförs reservatet genomgående vara enkla. Informationen om 
området ska däremot vara god och lättillgänglig. 

 
• Reservatets entré ska vara intill vägen och Sälgträskliden i norr.  
• Reservatsskyltar i minst A3-format ska finnas vid reservatsentrén samt på ett par 

strategiska platser i reservatet.   
• Besöksmål i reservatet ska vara skyltade från entrén. 
• Stigen genom reservatet ska användas för att kanalisera besökare i området och den 

ska vara väl utmärkt och väl underhållen.  
• Det ska finnas en rastplats i reservatet.  

 
4.3 Åtgärder 
 

• Sätta upp nya hänvisningsskyltar från väg 870 samt där skogsbilvägen delar sig.  
• Markera, röja och underhålla stigen genom reservatet.  
• Sätta upp vägvisare i trä till besöksmål i reservatet. 
• Ta fram och sätta upp nya reservatsskyltar i minst A3-format vid entrén samt på 

ytterligare någon strategisk plats i reservatet enligt bilaga 2.  
 
 
 
 
 



 

5. Övriga anläggningar 
 
Skogsbilvägen mot Sälgträskliden leder 8 km till reservatets entré.  Vägen är numer i dåligt 
skick och då främst den sista biten (ca 3 km) som är i stort behov av åtgärder, hyvling och 
grusning. 
En skyltad gångstig leder från byn Åselet och till reservatets västra delar. Stigen passerar 
Natura 2000 objektet Åselet (Natura 2000-id SE0810425) som bl.a. skyddas för den rika 
förekomsten av norna (Calypso bulbosa). Denna stig angör den markerade stigen genom 
reservatet.  
I reservatet finns en slåtterkoja som tillhör markägaren Sveaskog. Det är önskvärt att kojan 
sköts och underhålls, samt att det där finns tillgång till ved.  
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt är förbjudet inom reservatet med undantag av älg, rådjur, hare och räv. Jakten tillfaller 
markägaren Sveaskog och bedrivs enligt gällande jaktlagstiftning.  
Förnyelse eller utökning av jakträttsupplåtelse ska föregås av tillstånd av länsstyrelsen. 
 
 
7. Utmärkning av gränser 
 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.  
Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd Tidpunkt 
  
Ta fram och sätta upp nya reservatsskyltar i minst A3 

format enligt bilaga 2. 
2006-2010 

Sätta upp vägvisare till besöksmål t.ex. slåtterkojan 2006-2010 
Markera och röja stigen genom reservatet 2006-2010 
Markera och röja gränser 2006-2010 
 
 
9. Tillsyn och uppföljning 
 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla 
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och 
rapporteras.  
 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd, 
åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en 
långsiktig uppföljning. 
  
Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. En nationell metod för uppföljning av 
reservat och Natura 2000 har tagits fram. Denna ska användas.  
 



 

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
Bilagor  1. Indelning i naturtyper enligt KNAS 
 2. Anläggningar och information för friluftslivet 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
   Anna Wenngren 
 
 
Sändlista 
 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Skellefteå kommun, Bygg- och miljökontoret, Trädgårdsgatan 7, 931 85 Skellefteå 
Naturvårdsregistret 
 
 
 
  
  



 

BILAGA 1 
 

 
INDELNING I NATURTYPER ENLIGT KNAS 
 
 

 
 
 
SKOGSTYP FÄRG 
Tallskog Ljusgrå 
Lövsumpskog Mellangrå 
Barrblandskog Mörkgrå 
Granskog Svart 
Öppen mark, vatten, impediment Vit 
 

 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10448/96 



 

BILAGA 2 
 
 
ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV  
 
 

 
 
Karta som visar anläggningar för friluftsliv. Stigen från Åselets by angör reservatets västra 
delar. 
 

 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10448/96 
 


