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Enligt sändlista

Beslut om Bräntkläppens naturreservat i Vindelns
kommun
(3 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att det
område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2.
Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id:
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog

Bräntkläppen
2402277
2041310
Vindeln
Västerbotten
Bräntkläppen ligger ca 25 km NO Vindeln,
Ekokarta 21J 7j,
mittkoordinat: 736900, 7137600 (SWEREF99TM)
30a, norra Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellanboreala skogsområden
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Buberget 2:16, Vindeln
Länsstyrelsen
25 hektar
25 hektar
16 hektar

Syftet med reservatet
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Det boreala landskapet, som utgörs av brandpräglad barrnaturskog och myrar med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skyddsvärda
arter ska vårdas och bevaras.
Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 43

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla
en boreal barrnaturskog som bl a påverkats av skogsbrand med möjlighet till
naturvårdsbränning.
Motiv för beslutet
Bräntkläppens naturreservat utgör ett litet men representativt utsnitt av det
boreala och brandpräglade landskap med naturskogar som tidigare täckte
Norrlands inland. Skogarna är i huvudsak av barrblandtyp. Ett obrutet naturskogsområde med ett mosaikartat inslag av våtmarker. Motiv för skyddet är
att bevara områdets helhetsvärden och att motverka exploatering. Många av
områdets kvalitéer är knutna till den gamla naturskogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter beroende av naturliga processer som
brand och naturskogsstrukturer som exempelvis död ved och gamla träd.
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för
att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Inom den naturgeografiska
region (30a) där Bräntkläppens naturreservat är beläget utgör arealen formellt skyddad naturskog endast cirka en procent av den totala skogsmarksarealen. Länsstyrelsen bedömer att Bräntkläppen i form av ett sammanhängande naturskogsområden är prioriterat för skydd enligt både den nationella
och regionala strategin för skydd av skog. Genom beslutet säkerställs de
höga naturvärdena.
I och med detta beslut om naturreservat så skyddas ytterligare 15 hektar
produktiv skogsmark. Det bidrar därför till att stärka möjligheterna att nå
miljömålet levande skogar. Ett arbete som syftar till att säkra den biologiska
mångfalden i Västerbottens skogslandskap.
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk eller annan exploatering inte går att
förena med ett bevarande av områdets värden. Länsstyrelsen bedömer också
att andra arbetsföretag eller anläggningar inte är förenliga med ett bevarande
av områdets helhetsvärden. Därför är detta, enligt länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 kap 1 § bör skyddas i
form av naturreservat enligt 7 kap 4 §. Länsstyrelsen bedömer också att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen.
Länsstyrelsen bedömer vidare att de positiva effekterna av bevarandet för de
värdefulla naturmiljöerna och för de skyddsvärda arterna samt för allmänheten är stora och överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap 25 § har
länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att
syftet ska uppnås.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen enligt 7 kap. 30§
miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser
att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning.
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Föreskrifter för Bräntkläppens naturreservat
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6, 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.
Det är förbjudet att:
1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
2. anlägga väg, mark- eller luftledning,
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yteller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra,
schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller
anordna upplag,
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårdsåtgärd,
5. flytta eller ta bort levande eller döda träd,
6. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart,
7. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is samt för uttransport av fälld
älg eller björn,
8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk
eller växtnäringsmedel,
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
reservatet, angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges:
1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
2. uppsättning och underhåll av informationstavla,
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3. skötselåtgärder såsom naturvårdsbränning av skogsmark och uthägn av
klövvilt,
4. undersökningar och övervakning av områdets växt- och djurarter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.
Det är förbjudet att:
1. framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
2. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig närmare rovfågelbo än 100 m,
3. göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd
inräknade,
4. plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar,
med undantag för bär- och matsvampsplockning samt för blomplockning för eget behov,
5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
Undantag från föreskrifterna
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet
och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,
b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437),
Ärendets beredning
Bräntkläppens höga naturvärden blev först kända genom skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1996, där all skogsmark inom området klassades som nyckelbiotop. Skydd av Bräntkläppen blev aktuellt i samband
med att markägarna skickade in en intresseanmälan inom KOMETprogrammet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kom tillsammans med markägarna fram till att områdets naturvärden bäst skyddas genom bildandet av ett
naturreservat. Under beredningen av ärendet har länsstyrelsen besökt området för att samla in underlag om områdets naturvärden. Naturvårdsverket
tillstyrkte i november 2012 att länsstyrelsen kunde påbörja förhandlingar
med berörda markägare med syfte att bilda naturreservat av området. Efter
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SKÖTSELPLAN FÖR
BRÄNTKLÄPPENS NATURRESERVAT
I VINDELNS KOMMUN

Foto: Karin Björnehall, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 43
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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Det boreala landskapet, som utgörs av brandpräglad barrnaturskog och myrar med dess ekosystem av naturliga processer, livsmiljöer och skyddsvärda
arter ska vårdas och bevaras i ett orört tillstånd.
Syftet är också att, inom ramen för ovan angivna mål, tillgodose behovet av
områden för friluftslivet.
Naturvårdsförvaltningens huvudsakliga inriktning ska vara att vidmakthålla
en boreal barrnaturskog som bl a påverkats av skogsbrand med möjlighet till
naturvårdsbränning.

2. Beskrivning av naturreservatet
2.1 Administrativa uppgifter
Namn
Nummer
NVR-id:
Kommun
Län
Lägesbeskrivning

Naturgeografisk region
Gräns för reservatet
Markägare/Ägarkategori
Fastighet
Förvaltare
Totalareal
Landareal
Skyddad areal produktiv skog
2.2 Naturtypsindelning
Naturtyper enligt KNAS1
tallskog
granskog
barrblandskog
lövblandad barrskog
barrsumpskog
sumpskogsimpediment
övriga skogsimpediment
våtmark
Summa

Bräntkläppen
2402277
2041310
Vindeln
Västerbotten
Bräntkläppen ligger ca 25 km NO Vindeln,
Ekokarta 21J 7j,
mittkoordinat: 736900, 7137600 (SWEREF99TM)
30a, norra Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellanboreala skogsområden
Se bifogad beslutskarta, bilaga 1.
Enskild
Buberget 2:16, Vindeln
Länsstyrelsen
25 hektar
25 hektar
16 hektar

Areal
(ha)
1,9
3,3
5,5
3,9
2,3
1,8
0,4
6,1
25,2
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1

Naturtypsindelning i KNAS-typer, kontinuerlig naturtypskartering enligt
Naturvårdsverket, med korrigeringar efter fältbesök.
2.3 Beskrivning av reservatet
Bräntkläppen ligger 11 km nordost om Vindeln samhälle på en höjd av 300310 m ö h i Vindelns kommun. Reservatet ligger i ett område som är karaktäriserat av en isrörelse i riktning från NV till SO. Inom gränserna finns
transversella moränryggar liksom spår av glacifluvial dränering. Bergrunden
består av ådergnejsomvandlad gråvacka. Jordarten är sandig morän med
förekomst av torv mot kanterna. Terrängen är relativt flack men småkuperad
med mindre svackor och kullar. Området är mosaikartat med omväxlande
öppna våtmarker, trädklädd, delvis dikad, myr och flikigt formad skogsmark.

Översiktskarta Bräntkläppens naturreservat, Vindelns kommun.
Skogen är barrblandad med inslag av asp, björk och någon enstaka sälg.
Större delen är tydligt naturskogsartad med en beståndsålder på omkring
150 -200 år. Skogen är gruppställd, luckig, bitvis flerskiktad och spridningen i diameter är god. Marken är frisk till fuktig och bitvis sumpig i anslutning till våtmarken. Hänglavsförekomsten är ymnig, särskilt av garnlav. Det
förekommer allmänt till rikligt med död ved av framförallt lågor av gran i
olika nedbrytningsstadier samt lövträdslågor. Det finns också gott om torrträd och rötbrutna högstubbar. I området förekommer spår av äldre tiders
skogsbruk i form av gamla stubbar från äldre tiders plockhuggning. Under
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1950-talet brann en mindre del på ca 1/2 hektar, i områdets nordöstra hörn,
som kom att kallas Bräntkläppen. Skogen där är talldominerad med mycket
sparsam underväxt av gran. Flertalet av tallarna bär spår av skogsbrand i
form av brandljud. Skogen var uppskattningsvis endast 30-50 år vid den
senaste skogsbranden och är i dag mellan 70-100 år gammal.
Hela fastmarksdelen i reservatet, cirka 16 ha är klassad som nyckelbiotop.
Våtmarken utgörs till ungefär lika delar av trädklädda mossar med fattigris
och öppna delar som består av fattiga till intermediära kärr, här dominerar
olika starrtyper. Vissa av våtmarkerna i området är påverkad av dikning.
Bräntkläppen hyser förhållandevis få kulturspår. Det finns inga registrerade
fornlämningar. Spår av människor utgörs främst av tidigare nämnda
dikningsingrepp samt äldre stubbar efter dimensionsavverkningar och
plockhuggning.
Vid inventering har bland annat följande arter påträffats (Hotkategori enligt
”Rödlistade arter i Sverige 2010” Gärdenfors m fl. inom parentes): kötticka
(NT), doftskinn (NT), ullticka (NT), granticka (NT), vedticka, gammelgranskål (NT), garnlav (NT), violettgrå tagellav (NT), lunglav (NT),
stuplav, lavskrika (NT).

3. Skötselområden för naturvärden med bevarandemål och
åtgärder
Reservatet är indelat i 2 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i området samt de åtgärder som ska genomföras inom
respektive skötselområde (bilaga 1). För varje skötselområde redovisas ett
bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som definierar ett gynnsamt bevarandetillstånd.
3.1 Skötselområde 1, brandpräglad skog
Skötselområdet utgörs av boreal brandpåverkad skog, som till största delen
är av barrblandtyp med ett sparsamt inslag av lövträd. Området är något
heterogent med större andel gran i den södra delen. Död ved är allmänt förekommande. Kol i markhorisonten visar att skogen tidigare har brunnit.
Marken är till övervägande del frisk till fuktig och i fält- och bottenskiktet
dominerar blåbärsris. Närmare myrarna blir marken fuktig till blöt med inslag av dvärgbjörk.
Bevarandemål för skötselområde 1
Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer så som
brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars
nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Lövrika successioner
i olika faser kan finnas inom området. Skogens struktur och sammansättning
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är påverkad av brand och branden kan ha en roll i områdets utveckling. I
perioder efter brand kan områden vara öppna och luckiga med nya spirande
trädgenerationer. Normalt hyser beståndet betydande mängder död ved. Typiska arter som är beroende av eller gynnas av brand etablerar sig efter utförda bränningar. I senare stadier kan skogen vara mer sluten. Vissa mindre
delar av skogen är naturligt fuktiga eller blöta och kommer därför att brinna
väldigt ytligt eller inte alls, vilket är en del av dynamiken i ett brandpräglat
landskap.
Skötselåtgärder för skötselområde 1
Bränning
Fram till en eventuell bränning ska området formas av naturliga processer.
Det innefattar även att spontana bränder kan tillåtas. Skötseln ska vara naturvårdsbränning för hela arealen skog där det är tekniskt möjligt. Det bör
eftersträvas att det brinner med ett ungefärligt intervall på 200 år. Skötselområdet kan delas upp och brännas i mindre delar. Det är flack terräng och
goda möjligheter till begränsningslinjer med omgivande våtmarker. Exakt
avgränsning för de enskilda naturvårdsbränningarna tas fram i samband med
den brandplan som görs inför varje enskild bränning. Bränningarna kommer
att infogas i en övergripande planering för naturvårdsbränning i länets samtliga naturreservat. Det innebär att en prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i andra naturreservat. Bräntkläppen ligger inte i någon bränningstrakt och är därför lågt prioriterat för bränning. Men möjligheten att
bränna finns om man gör andra bedömningar i framtiden.
Stängsling
Om den föryngring som kommer efter en bränning utgörs av ett stort lövuppslag, som bedöms ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av
intensivt älgbete ska möjligheten att bygga hägn övervägas och kunna utnyttjas.
3.2 Skötselområde 2, våtmarker med fri utveckling
Skötselområdet består av trädbevuxna och öppna myrar med en delvis dikespåverkad hydrologi som tillsammans utgör ungefär 40 % av reservatets
areal. Det är huvudsakligen trädbevuxen myr med tall samt mindre delar
öppna myrtyper. Vitmossor dominerar i botten och i fält/buskskiktet överväger vanliga arter som fattigris, starr och blåtåtel. De öppna myrpartierna i
den norra delen är bitvis relativt blöta. Våtmarkerna i området är betecknade
som klass 3, vissa naturvärden, enligt Våtmarksinventeringen, id: 21J7J03.
Bevarandemål för skötselområde 2
Skötselområdets ska präglas av naturliga processer med de strukturer och
artsamhällen som hör dessa naturtyper till. Våtmarkerna ska ha en naturlig
hydrologi så långt dt är möjligt. Befintliga diken får successivt växa igen. I
historisk tid har branden många gånger berört även våtmarkerna i naturlandskapet i varierande utsträckning. Ibland har myrarna brunnit, ibland har de
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fungerat som en naturlig brandgräns. Av det skälet kan myrarna tillåtas
brinna som en del av en naturlig process.
Skötselåtgärder för skötselområde 2
Inga åtgärder.

4. Skötselområden för friluftsvärden med mål och åtgärder
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde med avseende på friluftsliv
och anläggningar, bilaga 1. Besöksfrekvensen till Bräntkläppen bedöms bli
begränsad. Reservatet är relativt svårtillgängligt, beläget cirka 500 meter
från närmaste skogsbilväg.
4.1 Skötselområde för friluftsliv och anläggningar
Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån
dess naturgivna förutsättningar i form av ett mindre naturskogsområe. En
skyltplats av enklaste slag föreslås. Lämplig plats för informationsskyltning
redovisas i bilaga 1.
Mål för friluftsliv och anläggningar
Det ska finnas en väl underhållen informationsskylt med en karta över reservatet, en lägesbeskrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet
samt en kort beskrivning av naturmiljöerna och föreskrifter för allmänheten.
Skötselåtgärder för friluftsliv och anläggningar
Montering av informationsskylt.

5. Övriga anläggningar
I reservatets nordöstra hörn vid reservatsgränsen ligger en enklare kolarkoja
från 1940-talet. Det finns inga andra kända anläggningar inom reservatet.

6. Nyttjanderätter
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande jaktlagstiftning och i
enlighet med gällande reservatsföreskrifter.

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.
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8. Sammanställning av skötselåtgärder
Skötselåtgärd
Montering av informationsskylt
Naturvårdsbränning/stängsling

Var
Se bilaga 1
Se bilaga 1

Prioritet1
2
3

1

Siffran anger prioriteringsordning om genomförandet av skötselåtgärderna begränsas av
tillgängliga resurser, där 1 är högsta prioritet och 3 lägsta.

9. Uppföljning och tillsyn
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. Uppföljningen ska ske vart 5:e år. Brister och fel ska dokumenteras
och åtgärdas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.
9.1 Uppföljning av skötselåtgärder
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. Även kostnaderna för åtgärderna ska noteras.
9.2 Uppföljning av bevarandemål
Områdets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets
skötselområden (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basinventering av skyddad natur.

Bilaga 1.
Skötselområden och förslag på läge för infoskylt.
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BILAGA 3
Diarienummer

2013-12-03

511-7182-2012

Hur man överklagar till Regeringen
Är du missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga detta hos
Regeringen, men klagan ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad.
Var tydlig med att
 skriva vilket beslut som överklagan gäller. Det gör du enklast genom att

ange ärendebeteckningen: 511-7182-2012,
 redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur du

anser att beslutet ska ändras,
 underteckna brevet, förtydliga namnteckningen, uppge adress och telefon-

nummer.
Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör
en fullmakt sändas med.
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt så bör
du bifoga dem.
Brevet ska lämnas in eller skickas till:
Länsstyrelsen i Västerbottens län
901 86 UMEÅ
Länsstyrelsen måste ha fått brevet senast 7 januari 2014, annars kan överklagandet inte tas upp.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Naturvårdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt 010-225 44 43

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

