






0 

LÄNSSTYRELSEN 

' Västerbottens län 

Miljövårdsenheten 

4 

1993-05-27 

cesser i sk:cc3en san sto:rmfällning eller utslagning av vegetatio
nen genan extrema klimatförhållanden. 

Qn skcgsbrand skulle uppstå i anrådet skall den snarast nöj ligt 
släckas. 

Ändamålet mad reservatet är således att l::evara skogens och 
myrens ekosystem och naturliga processer i orört och ostört 
tillstånd för framtiden. 

Ärendets bandläggrring 

Törelbrännan avsattes av danänverket san danänreSel:Vatet. Det 
.innebär att danänverket san ägare till anrådet intem l:::eslutade 
att det skulle lämnas orört av skogsbruk. :cen kronopark där 
Törelbrännan ligger såldes 1991 till en enskild markägare. I 
samband mad att anrådet skulle försälj as framhöll länsstyrelsen 
att danänresavatet borde anföras till naturreSeIVat för att få 
ett penranent skydd. 

I köpekontraktet finns därför intaget att danänreseIVatet jämte 
delar av ett intilliggande myranråde skall anbildas till natur
resavat, samt att köparen utan vederlag godtar :resavatsbild
ningen. Inan :reservatet skall gälla totalt avverkningsfö:r:bud. 

Statens natw:vårdsverk, Ureå. karm.m och skcgsvårdsstyrelsen har 
tillstyrkt r..a.turresavat. :cen nya ägaren har beretts tillfälle 
att yttra sig. 

Beslut i detta ärende har fattats av länstyrelsens styrelse.Tl. 

Hur detta l:eslut kan överklagas till miljö- och naturresurs
de

�
ärentet, se bilaga.
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln är att området med naturskog håller på att få viss 
urskogsprägel ska få utvecklas fritt. Området ska därför lämnas orört och ostört.  Inom ramen 
för detta mål får det i möjlig utsträckning nyttjas för naturstudier, undervisning och forskning.  
 
  
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Törelbrännan 
Skydd Naturreservat – 2402059 
Kommun Umeå 
Läge 4 km väster om Gunnismark, kartblad Robertsfors 21 K/L, 

naturgeografisk region 29 a, koordinat 7103616/1727488 
Ägarkategori Privat 
Totalareal 45 ha 
Areal produktiv skog 18, 5 ha 
  
Indelning i naturtyper enligt KNAS (kontinuerlig naturtypskartering) 
Granskog 6, 0 ha 
Tallskog 0,9 ha 
Barrblandskog 7,7 ha 
Barrsumpskog 1,6 ha 
Lövblandad barrskog 1,8 ha 
Våtmark 25,8 ha 
Vatten 0,2 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Törelbrännan ligger fyra kilometer väster om byn Gunnismark i Umeå 
kommuns norra delar. Marken utgörs till största delen av öppen våtmark med gran- och 
barrblandskogar. Delar av Törelbrännan var tidigare avsatt som domänreservat och sedan 
1993 skyddas skogsmarken med intilliggande myrar som naturreservat. 
 
Skogen i reservatet har sannolikt uppkommit efter brand, vilket även namnet Törelbrännan 
antyder. Den bortåt 150 åriga skogen är i liten grad påverkad av skogsbruk och består främst 
av virkesrik barrskog av tall och gran. Skogen har börjat utveckla högre naturvärden även om 
lågor och torrträd förekommer mycket sparsamt.  
 
Stor-Degermyran ingår till större delen i reservatet och är (i det närmsta) opåverkad från 
ingrepp. Centralt på myren ligger en liten tjärn. Tillsammans bildar skogs- och våtmarken 
inom reservatet ett relativt opåverkat avsnitt i landskapet. 
 
 
 
 



 
 
           Figur 1. Översiktskarta för Törelbrännans naturreservat. 
 
Tvärs över myren, längs med reservatsgränsen i söder finns en markerad skoterled.  
Törelbrännan är relativt svårtillgängligt och har sannolikt liten betydelse för friluftslivet. 
Möjligtvis har reservatet med omgivningar något större besöksfrekvens under vinterhalvåret.  
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Törelbrännan ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810029), 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.  Det finns en särskilt upprättad bevarandeplan för 
reservatet som mer utförligt beskriver utpekade naturtyper, uppföljning och mål. 
 
 
3. Skötsel av naturtyper  
 
Nedan indelas reservatet i skötselområden utifrån gemensamma drag vad gäller naturtyp, 
utvecklingshistorik samt form av skötsel.  
 
3.1 Gran- och barrblandskog  
Innefattar all skogsmark inom reservatet. Skogens naturvärden är kopplat till både gran- och 
tallmiljöer. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad gran- och barrblandskog ska vara minst 19 hektar. 
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 25 % av den totala 

vedvolymen. 
 



 

• För att en skoglig kontinuitet ska kunna säkerställas ska det finnas en naturlig 
dimensionsspridning i beståndet, 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 i området ska få utvecklas fritt. Om det är motiverat för att nå uppsatta mål för död 
ved eller bevarande av enskilda mycket skyddsvärda arter kan enstaka granar och tallar 
ringbarkas. 
 
3.2 Våtmarker och vatten 
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av våtmark och vatten ska vara minst 26 hektar. 
• Våtmarkernas hydrologi ska vara opåverkad. 
• Våtmarkernas växtsamhällen ska vara opåverkade. 
• Minst fem karaktäristiska arter för dessa våtmarker ska kunna hittas. 

 
Åtgärder 
Våtmarkerna får utvecklas fritt utan yttre påverkan. Se till att föreskrifterna efterlevs. 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Törelbrännan ligger otillgängligt så tillvida att inga vägar leder fram till 
reservatet. Vintertid är reservatet och Stor-Degermyran mer tillgängligt än övriga delar av 
året. Området nyttjas sannolikt i liten omfattning och förväntas inte heller i framtiden att få 
någon större betydelse för rörligt friluftsliv. 
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Det finns reservatsskyltar intill reservatsgränsen och skoterleden i söder. I övrigt finns inga 
anläggningar för friluftsliv.  
 
Kvalitetsmål 
Reservatet ska ha informationsskyltar intill reservatsgränsen på de platser där man naturligt 
kommer in i området.  
 
Åtgärder 
Nya reservatsskyltar i minst A2-format ska tas fram och sättas upp vid behov (enligt bilaga 1).  
 
 
5. Övriga anläggningar 
 
En skoterled går längs reservatsgränsen i sydvästlig – sydostlig riktning. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakt får bedrivas enligt gällande jaktlagstiftning. Rätten till jakt tillfaller markägaren. 
 
 



 

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 
  
Vid behov ta fram ny skylt i minst A2 format  2007-2018 
 
 
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 – områden håller på att utarbetas. Denna ska användas.  
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
   Anna Wenngren 
 
 
Bilagor:  1. Information för friluftslivet 
 
 
Sändlista 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå 
Naturvårdsregistret 
 



      BILAGA 1 
 
 
INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

 
 
Karta som visar var reservatsskyltar ska vara placerade.  
 
Längs reservatsgränsen över Stor-Degermyran går en skoterled. Informationsskyltar ska vara 
placerade väl synliga intill denna.  
  
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-8440/92 
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