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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att för framtiden bevara ett 
område med lövrik naturskog. Genom att sköta området så att reservatets nuvarande struktur 
består ska de arter som är knutna till dessa miljöer bevaras och skyddas.  
Inom ramen för syftet ska reservatet även ge möjlighet till naturupplevelser och forskning. 
 
  
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Kluddbrännans DR 
Skydd Naturreservat – 2402118  
Kommun Vindeln 
Läge 6 km öster om Vindeln, kartblad 21J, naturgeografisk 

region 30a, koordinat 1696900/7130000 
Ägarkategori Sveaskog 
Totalareal 56 ha 
Skyddad produktiv skog 52,8 ha 
  
Indelning i naturtyper (enligt KNAS) 
Granskog 22,6 ha 
Tallskog 9,4 ha 
Barrblandskog 19,3 ha 
Lövblandad barrskog 1,5 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Kluddbrännan ligger 6 km rakt öster om Vindelns samhälle. Området utgörs 
av en västsluttning med äldre granskog och med ett stort inslag av äldre asp. I regionen och i 
reservatets omedelbara närhet finns ytterligare skogar som skyddas för sina höga naturvärden. 
Brännbärlidens domänreservat gränsar mot reservatet i väster och Krycklans naturreservat 
ligger strax sydväst om Klubbrännan. Regionen är av riksintresse för naturvården (AC 48 
Krycklan). 
 
Kluddbrännan avsattes som domänreservat så sent som 1980 med motiveringen att ”Området 
utgör häckningslokal för den hårt trängda gråspetten. Gråspettens framtida existens anses 
hotad, till följd av att tillgången på äldre skogsbestånd med rikt inslag av lövträd blir alltmer 
ovanliga”. Skogen i området uppkom efter en skogsbrand omkring 1870 och består av ett 
äldre granbestånd med rikt inslag av äldre asp. Trots att området brunnit förekommer 
brandljud endast sparsamt på träd spridda i sluttningen. Tallskog tar vid på några mindre 
hällar i söder samt mot krönet längs reservatets östra kant. Mot myren i norr ligger en 
sumpigare del. I nedre delen av slänten är marken bördigare med ett rikt inslag av hög- och 
lågörter såsom ormbär, tolta och träjon. Lågor av gran och löv förekommer sparsamt med 
undantag av några mindre områden där tillgången är riklig. I söder gränsar reservatet mot Inre 
Kluddbäcken.  
 



 

Skogen inom reservatet är relativt opåverkad. Ett visst uttag av gran gjordes på 1940-talet 
men sedan dess har få eller inga skogsskötselingrepp utförts. Trots det förekommer stubbar i 
betydligt högre frekvens än lågor och torrträd. 
 
Klubbrännan ligger i en trakt som är mycket lövrik och där lövskogar prioriteras. Den rika 
förekomsten av äldre lövträd i reservatet ger goda förutsättningar för häckande gråspett och 
tretåig hackspett. Arter som pärluggla, slaguggla, och lavskrika förekommer området.  
Inslaget av äldre asp är särskilt stort i sluttningens nedre delar väster om vägen. Norr och 
väster om Kluddbrännan tar stora hyggen vid och där är föryngringen av lövträd och 
framförallt asp mycket god.  
 
 

 
          
Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Kluddbrännan. 
 
 
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Kluddbrännan ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810341), 
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 naturobjekt 
 
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och skötselåtgärder som kommer att 
utföras inom olika delar av reservatet. 
 



 

 
3.1 Barrblandskog (9010) 
Innefattar all barrskog på frisk mark inom reservatet som både har höga naturvärden kopplat 
gran och tall.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 52,8 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala 

vedvolymen. 
• Minst 30 % av den stående skogens volym ska utgöras av tall. 
• Träden i området ska ha en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ner till 

klena (yngre) träd. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran och tall ska kunna hittas, 

varav minst en art knuten till respektive trädslag. 
 
Åtgärder 
 

• Skogen får utvecklas fritt 
 
 
3.2 Lövrik barrskog (9010) 
Innefattar all skog inom reservatet som har en hög andel lövträd och där det huvudsakliga 
syftet med skötseln är att bevara en lövrik barrskog. I reservatet finns asprika områden med 
framförallt äldre träd.  
 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad lövrik barrskog ska vara minst 1,5 hektar.   
• Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala 

vedvolymen. 
• Minst 5 % av den döda vedens volym ska utgöras av lövträd. 
• De beteskänsliga lövträden asp, rönn och sälg ska tillsammans ha en andel av minst 5 

% (i stamantal). 
• Lövträden i området ska ha en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ner 

till klena (yngre) träd. 
• Minst två rödlistade arter och/eller signalarter som är knutna till lövrika skogar ska 

kunna hittas. 
 
Åtgärder 
 

• Området ska skötas så att en lövrik barrskog med stort inslag av asp bibehålls på lång 
sikt. Yngre generationer av asp saknas i området och skötselåtgärderna ska därför 
syfta till att skapa en kontinuitet i aspföryngringen. 

 
• Skötselåtgärden innebär att gran luckhuggs för att gynna uppslaget av asp. Inom ett 

område av 50x50 meter närmast asparna huggs gran ut vilket skapar stora luckor, ökar 
ljusinsläppet och minskar konkurrensen om näring och utrymme. Några fullstora aspar 
(ca 5 st) fälls för att stimulera rotskottsbildning. Samtliga träd som fälls får ligga kvar, 
gärna huller om buller som ett naturligt beteshinder för älg.  

 



 

• I första hand ska skötseln prioriteras till det område som markerats på skötselkartan 
(bilaga 1). I området finns uppskattningsvis ett 50-tal grova och gamla aspar. 

 
• Skötselåtgärderna ska följas upp och utvärderas ca 10 år efter genomförd åtgärd. 

 
• Skötselåtgärderna ska upprepas vart 20-30:e år inom lövrika delar av reservatet. 
 

 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Kluddbrännan nyttjas i liten omfattning för rörligt friluftsliv trots den relativa 
närheten till Vindelns samhälle. Området gränsar mot Brännbärslidens domänreservat, även 
kallat blåsippsreservatet, som lockar en mindre skara botaniskt intresserade. Naturreservatet 
Kluddbrännan kommer även fortsättningsvis att ha liten betydelse för friluftslivet.  
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Nya informationsskyltar i A3-format finns uppsatt där vägen passerar reservatsgränsen. 
Det är möjligt att parkera längs vägen och vid vändplanen i nordväst.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess 
naturgivna förutsättningar.  

• Reservatsskyltar i A3 format ska finnas på ett par platser i reservatet och de ska 
besökare god information om vilka bestämmelser som finns, samt vad man kan se 
inom området.  

• I det fall att aktiva skötselåtgärder vidtas för att gynna lövträdsföryngringen bör 
skyltar tas fram som beskriver syftet.  

 
Åtgärder 
 

• Nya reservatsskyltar i A3-format med information om skötselåtgärder ska vid behov 
tas fram och sättas upp (bilaga 2). 

 
 
5. Övriga anläggningar 
 
Skogsbilvägen leder genom reservatets västligaste delar och slutar i reservatet. 
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Jakträtten tillhör markägaren som i detta fall är Sveaskog.   
 
 
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. 
Reservatets gränser behöver ses över. Lantmäteriet bör kopplas in för att ta fram rätt gränser. 
 



 

 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd Tidpunkt 
  
Skötselåtgärder utförs i syfte att gynna aspföryngring, gran 

luckhugges och enstaka aspar fälls. Åtgärden upprepas i 
reservatets lövrika delar med ett tidsintervall på 20-30 år. 

2006-2008 

Uppföljning och utvärdering av skötselåtgärd Ca 2015 
Ta fram nya skyltar i A3 format 2010-2015 
Översyn av reservatets gränser   
 
 
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. 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
   Anna Wenngren 
 

 
 
Bilagor 1.  Indelning i skötselområden 
 2. Anläggningar och information för friluftslivet 
 
 
Sändlista 
 
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm 
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele 
Vindelns kommun, Miljö- och Byggkontoret, 922 81 Vindeln 
Naturvårdsregistret 
 



 

BILAGA 1 
 
INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 

 
 
Karta som visar asprikt område där skötselåtgärder främst ska prioriteras (streckad yta).  
 
Skötselåtgärden innebär att gran luckhugges och enstaka aspar fälls i syfte att gynna 
föryngringen av lövträd. 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10506/96 
 
 

200 m



 

BILAGA 2 
 
 

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 
 

 
 
Karta med markerade informationsplatser i reservatet. 
     
     
     
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10506/96 
     
     
     
     
     T

200 m




