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Nytt beslut för naturreservatet Tuskulum i Vindelns kom-
mun 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 
(SFS 1998:808) att det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska 
vara naturreservat. 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet Tuskulum beslutar 
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § 
första stycket förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt mil-
jöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
Enligt 3 § förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbal-
ken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets 
långsiktiga vård, bilaga 2. 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom re-
servatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten. 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken att 
länsstyrelsens beslut (2015-11-02 dnr 511-4059-2014) om bildande av na-
turreservatet Tuskulum med tillhörande skötselplan ska upphöra att gälla när 
beslutet ovan (2022-05-23 dnr 512-11527-2021) om bildande av naturreser-
vatet Tuskulum vunnit laga kraft.  

Administrativa uppgifter 
Namn: Tuskulum 
Dossiernummer: 2402287 
NVR-id: 2044156 
Kommun: Vindeln 
Län: Västerbotten 
Lägesbeskrivning: Cirka 3 kilometer öster om Vindeln 
Ekokarta: 21J 5i 
Mittkoordinat: 732150, 7128950 (SWEREF99 TM) 
Naturgeografisk region: 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mel-
lanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet: Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare: Enskild 
Fastighet: Tuskulum 1:2 och 1:3 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Totalareal: 66,8 hektar 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Landareal: 66,8 hektar 
Areal produktiv skog: 65,3 hektar 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att vårda, återställa och bevara värdefulla na-
turmiljöer i form av naturskogsartade granskogar i ett sammanhängande na-
turlandskap med ostörd karaktär. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer 
ska reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer ut-
vecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfäll-
ning, nyetablering av träd, översvämning samt svampars och insekters ned-
brytning av ved tillåts fortgå ostört. Vid behov ska möjlighet finnas att ut-
föra åtgärder för att gynna lövträd, återställa områdets naturliga hydrologi 
samt ta bort för området främmande arter. Vid behov kan även åtgärder vid-
tas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

Skälen för beslutet 
Tuskulums naturreservat utgör ett väl sammanhållet område med natur-
skogsartade granskogar med bitvis stort inslag av död ved och grova löv-
träd. Området ligger i en värdetrakt för grannaturskogar samt i en prioriterad 
trakt för lövskogsskötsel, och har därmed goda möjligheter att på sikt ut-
veckla ännu högre naturvärden. 
Områdets kvalitéer är knutna till den gamla naturskogen som erbjuder livs-
miljöer för sällsynta och hotade arter beroende av naturskogens dynamik 
och strukturer. De höga naturvärden som dokumenterats i reservatsområdet 
kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att de ska kunna bevaras och 
utvecklas. Delar av området är klassat som nyckelbiotop. Tuskulum är en 
mycket rik lokal för knärot, en rödlistad orkidé (Rödlistan 2020) som före-
kommer i stora mängder runtom i hela reservatet. 
Skäl för att upphäva gällande beslut  

Idag vet vi att det tar mycket lång tid för dikespåverkade myrar och sump-
skogar att läka naturligt, liksom att främmande arter kan få en negativ effekt 
på den naturliga floran och faunan om de etableras inom ett skyddat område. 
Det gällande reservatsbeslutet för Tuskulum (2015-11-02) medger dock inte 
åtgärder för att återställa dikespåverkade myrar och skogar eller bekämpa 
främmande arter. Detta nya beslut medger denna typ av åtgärder, vilket ökar 
möjligheten att uppnå reservatets syfte och bevarandemål. 
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Reservatsföreskrifter 
För att uppnå syftet med reservatet gäller följande föreskrifter. 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränk-
ningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 

Det är förbjudet att: 
1. avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

eller buskar, upparbeta vindfällen, ta frö, eller vidta någon skogsbruks-
eller skogsvårdsåtgärd, 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning, göra om- eller tillbyggnad av 
befintlig byggnad, ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning 
för att tillgodose annat ändamål än vartill den tidigare varit använd, 

3. anlägga väg, parkeringsplats eller landutfyllnad, 
4. anlägga led, spång, stängsel eller hägnad, 
5. uppföra mast, 
6. dra fram mark- eller luftledning, 
7. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, yt- el-

ler dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, spränga, borra, 
schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa eller 
anordna upplag, 

8. plantera in för trakten främmande djur- eller växtart, 
9. framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vinter-

tid på snötäckt och väl tjälad mark, 
10. släppa ut eller sprida avloppsvatten, gifter, vådliga ämnen, bekämp-

ningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel. 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och in-
nehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet, där inget annat anges avses hela naturreservatet: 
1. utmärkning av reservatets yttergränser enligt Naturvårdsverkets anvis-

ningar, 
2. uppsättning och underhåll av informationstavla, 
3. röjning och avdödning av barrträd, frihuggning av enskilda lövträd eller 

liknande åtgärder för att gynna lövträd 
4. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
5. igenläggning av diken, dämning av diken, avverkning av träd som upp-

kommit i anslutning till befintliga diken eller liknande åtgärder för att 
restaurera hydrologin i och intill områdets våtmarker och skogar 
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6. borttagning av för området främmande arter,  
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, 
samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. 

Det är förbjudet att: 
1. framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning 

vintertid på snötäckt, väl tjälad mark, 
2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg el-

ler mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord, 
3. skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller 

medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller 
gryt, 

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller 
göra annan åverkan på växtligheten, 

5. utan länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, 
mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampplock-
ning samt blomplockning för eget behov, 

6. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur, 
7. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-

ordning. 
Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, 

att vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 
6 § miljöbalken i detta beslut, 

b) normalt underhåll av befintlig allmän väg och vägområden. Träd 
som fallit eller hotar att falla över väg får kapas men ska lämnas i na-
turreservatet, 

c) kvistning eller röjning av sly för upprätthållande av befintliga sikt- 
eller skjutgator vid jaktpass. Länsstyrelsens tillstånd krävs för nya 
siktgator samt uppförande av nya jakttorn, 

d) uttransport av fällt högvilt, till exempel älg eller björn, med mindre 
motorfordon. Fordon och färdväg ska väljas med omsorg för att mi-
nimera mark- och vegetationsskador, 

e) att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (SFS 1971:437) 
eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gäl-
lande terrängkörningslagstiftning. 

Ärendets beredning 
Områdets naturvärden uppmärksammades första gången 1994 i samband 
med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Därefter har Länsstyrelsen 
inventerat området flertalet gånger. Under 2013 träffade länsstyrelsen 
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markägaren och informerade om de berörda fastigheternas naturvärden. I 
mars 2014 avverkningsanmäldes delar av området och länsstyrelsen kontak-
tade då markägaren för att hitta en lösning för att bevara naturvärdena på 
fastigheterna. Länsstyrelsen beslutade i slutet av mars 2014 om ett interim-
istiskt förbud mot avverkning för att tillfälligt skydda områdets naturvärden. 
Därefter inleddes förhandlingar med markägaren som resulterade i en över-
enskommelse om intrångsersättning med markägaren i januari 2015. Beslut 
om bildande av naturreservatet togs i november 2015. 
Under de senaste åren har kunskapen om, erfarenheterna av och de praktiska 
möjligheterna till hydrologiska återställningar inom skyddade områden ökat. 
Även behoven och erfarenheterna av hantering av främmande arter har ökat. 
Eftersom Länsstyrelsen bedömer att dessa typer av åtgärder bidrar till att 
uppnå syftet med naturreservatet och har positiv betydelse för bevarandevär-
dena inom Tuskulums naturreservat, men gällande beslut inte medger såd-
ana åtgärder, påbörjades 2021 en process för att revidera gällande beslut och 
skötselplan.  
Yttranden från remissinstanser och länsstyrelsens beaktande av inkomna 
synpunkter 

Reservatsförslaget har sänts på remiss till berörda sakägare och myndigheter 
för yttrande och samråd. Följande remissinstanser har yttrat sig: 
Naturvårdsverket tillstyrker förslaget. 
Vindelns kommun gör bedömningen att förändringarna mot gällande beslut 
underlättar arbetet med att nå syftet med reservatet. De framför att de ser po-
sitivt på möjligheten till att återställa de delar av reservatet som är dik-
ningspåverkad samt möjligheten till att avlägsna främmande arter. Vidare 
poängterar kommunen att eftersom föreskrifterna inte ska utgöra hinder för 
röjning av sly för upprätthållande av befintliga sikt- och skjutgator kan det 
behövas en inventering av befintliga sikt- eller skjutgator för att kunna kon-
trollera att föreskriften efterlevs. Kommunen anser också att när det gäller 
uttransport av fällt vilt bör det preciseras att fordon och färdväg ska väljas 
med omsorg för att minimera mark- och vegetationsskador. 
Länsstyrelsens kommentar:  
Länsstyrelsen har beaktat kommunens synpunkter. Vad gäller inventering av 
befintliga sikt- och skjutgator gör länsstyrelsen bedömningen att tillsyn går 
att bedriva även utan heltäckande inventering av befintliga sikt- och skjut-
gator. Ett tillägg har gjorts i förskriften gällande uttransport av fällt vilt. I fö-
reskriften preciseras att fordon och färdväg ska väljas med omsorg för att 
minimera mark- och vegetationsskador.   

Beskrivning av reservatet 
Området ligger knappt tre kilometer öster om Vindeln på berget Mullkälen. 
Naturreservatet utgörs av en småblockig sydsluttning med naturskogsartad 
granskog på frisk-fuktig mark. Framför allt den övre delen av sluttningen 
uppvisar en hög grad av naturlighet med gamla träd, förekomst av grov asp 
och sälg samt rikligt med död ved och hänglav. Bitvis övergår skogen till 
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barrblandskog med inslag av tallöverståndare och högstubbar med spår av 
äldre tiders skogsbränder. I den sydvästra delen, där marken planar ut, består 
skogarna främst av dikes- och bitvis gallringspåverkade gransumpskogar 
med allmänt av senvuxna gamla granar. Här finns också fläckar med tät sen-
vuxen stavagranskog där det finns rikligt med klena granlågor och inslag av 
asp och björk. I hela området har det noterats ett stort antal rödlistade arter. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för skyddet är att bevara områdets helhetsvärden och att motverka ex-
ploatering. Området har egenskaper och strukturer som utvecklats under för-
utsättning att naturliga processer fått verka relativt ostört under lång tid. För 
att områdets värden ska bestå behöver det därför undantas från skogspro-
duktion och annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt 
skulle skadas. 
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att skydda dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara den biologiska mångfalden. Genom reservatsbeslutet säkerställs 
bevarandet av områdets höga naturvärden och med hänsyn till områdets läge 
i en värdetrakt är förutsättningarna goda att långsiktigt bevara och utveckla 
de utpekade värdena. Tack vare placeringen i en värdetrakt bidrar skyddet 
även till bättre grön infrastruktur och ökad biologisk mångfald på land-
skapsnivå. 
Det föreliggande beslutet skapar också goda förutsättningar för att genom-
föra hydrologisk restaurering och därmed bidra till förbättrad ekologi och 
hydrologi. Beslutet ger också möjlighet att ta bort för området främmande 
arter så att den naturliga floran och faunan kan bevaras och/eller återställas. 
Motiv för upphävande av gällande beslut 

Motiv för att upphäva gällande reservatsbeslut och skötselplan från 2015 
och istället ersätta det med föreliggande beslut och skötselplan är att det i 
Tuskulum naturreservat finns diken som påverkar en del av områdets myrar 
och sumpskogar på ett negativt sätt. För att uppnå gynnsam bevarandestatus 
för dessa naturtyper behöver dikena åtgärdas, något som det gällande beslu-
tet från 2015 inte medger. Likaså gäller för bekämpande av för området 
främmande arter, vilket är något som kan förväntas öka i takt med klimat-
förändringarna men som inte medges inom ramen för gällande reservatsbe-
slut från 2015. 
Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 

Bevarandet av området ligger i linje med antagna nationella och regionala 
strategier för skydd av värdefulla naturmiljöer genom att det bland annat be-
rörs av åtgärdsprogram för hotade arter knutna till asp och björk samt ligger 
i en värdetrakt för naturvärden kopplade till barrskog. 
Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 

Bevarandet av biologisk mångfald och arbetet med att uppnå de av riksda-
gen antagna miljömålen är en hörnsten i det nationella miljöarbetet. 
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Naturreservat är en av de skyddsformer som utgör basen i det formella skyd-
det av värdefulla naturområden och biologisk mångfald. Tuskulums naturre-
servat bidrar till att nå miljömålet Levande skogar genom att ca 65 hektar 
produktiv skog undantas från skogsproduktion och ges ett långsiktigt skydd. 
Reservatet bidrar även till att stärka miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
samt det nationella friluftsmålet Tillgänglig natur för friluftsliv. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk eller annan exploatering inte går att 
förena med ett bevarande av områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen be-
dömer också att andra arbetsföretag, verksamheter och anläggningar som 
påverkar områdets naturvärden inte är förenliga med ett bevarande av områ-
dets helhetsvärden.  
Det krävs ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevara och utveckla 
naturreservatets värdefulla naturmiljöer. Länsstyrelsen bedömer vidare att 
naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som med sådant 
skötselbehov att en skötselplan krävs och där det krävs starka restriktioner 
under lång tid för att värdena ska bibehållas och utvecklas. Länsstyrelsen 
har bedömt att Tuskulum därför, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd 
av värdefulla naturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § 
miljöbalken), ska skyddas som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 
Synnerliga skäl för upphävande av gällande beslut 

Länsstyrelsen bedömer vidare att kravet på synnerliga skäl för upphävande 
av gällande beslut och skötselplan är uppfyllt eftersom beslutet ersätts av ett 
annat beslut som innebär ett motsvarande områdesskydd, samtidigt som det 
nya beslutet medger skötselåtgärder som ökar möjligheten att uppnå syftet 
med reservatet. 
För att möjliggöra naturvårdande skötsel i Tuskulum naturreservat har att 
återställa värdefulla naturmiljöer lagts till som en del av syftet med reserva-
tet. Även B-föreskrifterna har, utifrån 7 kap 6 § MB, kompletterats. Kom-
pletteringen innebär att restaurering av hydrologin i och intill områdets våt-
marker och sumpskogar kan utföras samt att åtgärder för att avlägsna för 
området främmande arter skall kunna utföras. 
Utöver detta har även vissa justeringar av undantagen från föreskrifterna 
gjorts för att modernisera dem samt för att underlätta prövning och tillsyn i 
området:  

• Undantag från föreskrifterna för underhåll av befintlig allmän väg 
samt vägområden samt röja sly runt befintliga jaktpass har lagts till. 

• Ett förtydligande av undantaget kring framförande av motordrivet 
fordon vid renskötsel har lagts till.  

• Röja nya siktgator och uppföra nya jakttorn har lagts till som verk-
samheter som kräver länsstyrelsen tillstånd. Dessa verksamheter är i 
gällande beslut förbjudna enligt föreskrifterna. 
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Även formuleringarna av skäl samt de beskrivande texterna i beslutet har ju-
sterats och preciserats, dock utan att väsentligt ändra innebörden i dessa. 
Enligt 7 kap. 7§ fjärde stycket MB får beslut om upphävande av gällande 
beslut meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig ut-
sträckning på naturreservatet eller på något annat område. I detta fall upp-
hävs det gällande reservatet för att bilda ett förstärkt skydd. Länsstyrelsen 
gör därför bedömningen att beslutet inte innebär något väsentligt intrång i 
områdets naturvärden och finner därav att det inte finns skäl att ställa krav 
på kompensation. 
Hushållning med mark- och vattenområden och kommunala planer 

Naturreservatet berör biflöden till Vindelälven som är ett skyddat vattendrag 
av riksintresse enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Enligt miljöbalkens grundläg-
gande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden ska 
riksintresset så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
dess värden eller möjligheterna att använda det för avsett ändamål. Skyddet 
bidrar till att bibehålla områdets helhetsvärden. Naturreservatet berör inga 
andra riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Vid en avvägning enligt 
3 kap. 10 § miljöbalken ska företräde ges åt det intresse som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktigt god hushållning. Länsstyrelsen bedömer att ovan 
nämnda riksintresse är förenligt med ett skydd av området.  
Beslutet bedöms vara förenligt med Vindelns kommuns översiktsplan.  
Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att bevara området 
överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i 
markanvändning. Föreskrifterna är anpassade till vad som behövs för att 
uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet. De är främst avsedda att 
begränsa skador på växt- och djurliv samt mark och vattenmiljöer. Vid 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 
§ miljöbalken har Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än 
vad som krävs för att syftet ska uppnås. 
Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (SFS 2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Upplysningar  
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 
omedelbart även om beslutet överklagas. 
Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar, och föreskrifter för området.  
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Av vikt inom reservatet är också att det med stöd av 7 - 9 §§ artskyddsför-
ordningen (SFS 2007:845) är förbjudet att plocka, gräva upp eller ta bort 
frön eller andra delar av ett antal kärlväxter till exempel samtliga orkidéer 
samt doftticka. Det är också förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat 
sätt samla in ormar och groddjur enligt 6 § artskyddsförordningen. 
För anordnande av fasta renskötselanläggningar ska samråd ske med Läns-
styrelsen enligt 12. kap 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av 7c § för-
ordningen (SFS 1998:904) om anmälan om samråd. 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudet/föreskriftens syfte. 
Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot före-
skrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. 
Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (SFS 1979:429) ska lagens bestämmelser eller 
föreskrifter inte tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har med-
delats med stöd av 7 kap. miljöbalken. 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3. Den som vill göra 
anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos 
mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på vil-
ket anspråket grundas har vunnit laga kraft. I annat fall går rätten till ersätt-
ning eller inlösen förlorad. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Helene Hellmark Knutsson med Anna 
Jonsson, naturvårdshandläggare, som föredragande.  
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Överklagandehänvisning regeringen  
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Länsstyrelsen Västerbotten 
901 86  Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B 

Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10 
E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
 

 
 

SKÖTSELPLAN FÖR 

NATURRESERVATET TUSKULUM 

I VINDELNS KOMMUN 

 

Granskog i Tuskulums naturreservat. Foto: Sören Uppsäll, Länsstyrelsen Västerbotten 
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet är att vårda, återställa och bevara värdefulla na-
turmiljöer i form av naturskogsartade granskogar i ett sammanhängande na-
turlandskap med ostörd karaktär. Inom ramen för bevarandet av naturmiljöer 
ska reservatet också tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer ut-
vecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfäll-
ning, nyetablering av träd, översvämning samt svampars och insekters ned-
brytning av ved tillåts fortgå ostört. Vid behov ska möjlighet finnas att ut-
föra åtgärder för att gynna lövträd, återställa områdets naturliga hydrologi 
samt ta bort för området främmande arter. Vid behov kan även åtgärder vid-
tas för att underlätta för allmänhetens friluftsliv. 

2. Uppgifter om naturreservatet 
2.1. Administrativa uppgifter 
Namn: Tuskulum 
Dossiernummer: 2402287 
NVR-id: 2044156 
Kommun: Vindeln 
Län: Västerbotten 
Lägesbeskrivning: Cirka 3 kilometer öster om Vindeln 
Ekokarta: 21J 5i 
Mittkoordinat: 732150, 7128950 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region: 30a, Norrlands vågiga bergkullterräng och mellan-
boreala skogsområden 
Gräns för reservatet: Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 till beslutet. 
Markägare: Enskild 
Fastighet: Tuskulum 1:2 och 1:3 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Totalareal: 66,8 hektar 
Landareal: 66,8 hektar 
Areal produktiv skog: 65,3 hektar 

2.2. Naturtyper enligt Natura 2000 
Naturreservatets naturtyper enligt Natura-naturtypskartan (NNK). 

Naturtyp Naturtypskod Areal (ha) 
Taiga (sumpskog) 9010 4,6 
Taiga (granskog) 9010 60,1 
Skogbevuxen myr 9740 1,7 
Icke natura-naturtyp 9900 0,5 
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2.3. Beskrivning av naturreservatet 
Naturgeografiska förhållanden 

Området ligger knappt tre km öster om Vindeln på berget Mullkälens syd-
sluttning, strax väster om gården Tuskulum (190–270 meter över havet). 
Skogarna i området består av granskogar på frisk till fuktig mark med 
mestadels måttligt lövinslag. Berggrunden består av medel-finkornig, gråvit, 
grå, rödgrå, eller röd granit (SGU:s berggrundskarta 21 J Vindeln NO). Om-
rådet ligger vid högsta kustlinjen, HK. De övre delarna mot nordost ligger 
ovanför HK medan lägre liggande delar finns under HK (SGU, högsta kust-
linjen, genererad karta). Mullkälens högsta delar utgör ett så kallat kalott-
berg som aldrig varit utsatt för svallningsprocesser, till skillnad från hela 
omgivningen runt berget. Jordarterna inom reservatet består av morän, utom 
i den sydvästra delen där de utgörs av finkorniga havs- och sjösediment 
(SGU, kvartärgeologisk karta 22J Vindeln). 

Naturreservatet Tuskulum (rödmarkerat) ligger cirka 3 km öster om Vindeln. På kartan syns 
också några närliggande naturrreservat (grön markering). 

Skog 

Området utgörs av ca 120 till 160-årig granskog i en sydsluttning. I sydväst 
planar sluttningen ut i ett område med dikningspåverkad sumpskog. Delar 
av de södra områdena har underväxtröjts och gallrats under senare år, men 
efter stormfällningar finns allmänt med grov död ved även här. Skogen har 
inslag av ett fåtal 150 till 170 åriga granar. Bitvis övergår skogen till gran-
dominerad barnblandskog med en del äldre tallar, de äldsta är troligen drygt 
200 år och ett fåtal har brandljud. Död ved förekommer allmänt till rikligt i 
hela reservatet, både i klena och grova dimensioner. 
Lövinslaget är måttligt till allmänt och består huvudsakligen av glasbjörk, 
men här och var förekommer enstaka grova gamla aspar, aspkloner, vårt-
björkar och sälgar. Hänglavar förekommer måttligt till allmänt, med ökande 
frekvens högre upp i sluttningen och i myrkanter. Det finns ganska gott om 
gamla grova tallstubbar i övre delen av sluttningen, vilket tyder på att sko-
gen åtminstone delvis var talldominerad innan en dimensionsavverkning ut-
fördes i området omkring år 1900. 
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Arter 

Tuskulums kontinuitetsskogar utgör lämpliga livsmiljöer för många hotade 
naturskogsarter. Följande arter har noterats inom reservatet (hotkategori en-
ligt Artdatabankens Rödlista 2020 inom parentes där NT=nära hotad och 
VU = sårbar): bollvitmossa, bårdlav, gammelgransskål (NT), garnlav (NT), 
granticka (NT), jungfru-marie nycklar, kilporing (NT), knärot (VU), korall-
blylav, kortskaftatd ärgspik (NT) kötticka (NT), leptoporus mollis s. str., li-
ten spiklav, luddlav, lunglav (NT), norrlandslav, skinnlav, slingerticka, sott-
ticka, spindelblomster stuplav, torta, tvåfärgsticka, ullticka (NT), vedskivlav 
(NT), vedticka, violettgrå tagellav (NT), violmussling (NT), varav följande 
fåglar, gråspett, gärdsmyg, järpe, kungsfågel, lavskrika, nötkråka, pärluggla, 
spillkråka (NT), talltita (NT) tjäder, tofsmes, tretåig hackspett (NT) samt 
följande insekter, myskbock. Summan är 15 rödlistade arter varav 14 NT 
och 1 VU. 
Friluftsliv 

Tillgängligheten till reservatet är god. Det är beläget direkt i anslutning till 
en allmän grusväg och på cykelavstånd från Vindeln. Besöksfrekvensen till 
Tuskulum bedöms trots det vara ganska begränsad. 
Reservatet saknar besöksanordningar förutom en informationsskylt intill 
grusvägen. Naturreservatet kan besökas året runt för utflykter, vandring, få-
gelskådning och svamp- och bärplockning. Reservatet är särskilt intressant 
för den botaniskt intresserade då området är en rik lokal för den vackra or-
kidén knärot. 
Renskötsel 

Naturreservatet ligger inom Ran samebys vårvinter- och vinterbetesland. 
Ran sameby är en fjällsameby. Reservatet gränsar till samebyns trivselland. 
Inga riksintressen för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken eller strate-
giska platser och betesområden enligt Sametingets kartor1 berörs. 

4. Skötselområden för naturvärden  
Hela reservatet redovisas som ett skötselområde, bilaga 1. För skötselområ-
det redovisas ett bevarandemål vilket utgör en kvalitativ beskrivning som 
definierar ett gynnsamt bevarandetillstånd. 

4.1. Skötselområde 1: Granskog med fri utveckling med möjlighet 
till åtgärder för att gynna lövträd, hydrologisk restaurering samt 
borttagande av främmande arter 
Skötselområdet består till största delen av 120- till 160-årig granskog med 
inslag av glasbjörk, vårtbjörk, asp och sälg. Bitvis övergår skogen i grando-
minerad barrblandskog med inslag av äldre tall. Många av lövträden är 
gamla och grova men hotas att bli kvävda av inväxande gran. I området 
finns även enstaka mycket grova aspar. Mängden död ved är allmän. Mar-
ken är till övervägande del frisk och i fältskiktet dominerar en blandning av 

 
1 Sametinget. IRENMARK. Rennäringens markanvändningsdata. www.sametinget.se. 
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lingon och blåbär medan bottenskiktet växlar mellan husmossa, väggmossa 
och kammossa. I vissa partier finns inslag av mer näringskrävande örter 
såsom stenbär och torta. I nästan hela området finns rikliga förekomster av 
knärot. I sydväst blir området fuktigare med inslag av sumpskog och myrar. 
Sumpskogen och myrarna är dikningspåverkade. 
Bevarandemål 

Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom trä-
dens åldrande och döende, stormfällningar, översvämningar, insekters och 
svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Normalt 
hyser beståndet stora mängder död ved av olika dimensioner och nedbryt-
ningsgrad vilket skapar gynnsamma förutsättningar för vedlevande arter. De 
klimatiska förutsättningarna är varierade, från mörka, stamtäta granskogar 
till soliga höjdpartier och myrkanter, vilket skapar förutsättningar för en 
mängd olika arter. Lövinslaget är betydande vilket gynnar arter som är bero-
ende av både levande och döda lövträd. 
Hydrologin ska vara naturlig och det ska inte finnas några avvattnande eller 
tillrinnande diken. Grundvattenytan ska variera naturligt. 
För området främmande arter som utgör ett hot mot den biologiska mångfal-
den ska inte förekomma. 
Skötselåtgärder 

Den övergripande skötselinriktningen är fri utveckling men med möjlighet 
till åtgärder för att gynna lövträd, hydrologisk återställning samt plocka bort 
främmande arter. En prioritering kommer att ske inom tillgängliga resurser, 
där föreslagna skötselåtgärder kommer att vägas mot liknande åtgärder i 
andra naturreservat. 

Lövgynnande åtgärder 

För att ge förutsättningar för lövträdsberoende arter att fortleva och etableras 
i området ska punktvisa lövgynnande åtgärder övervägas och kunna utnytt-
jas. En lämplig åtgärd är att skapa brunnar kring lövträd genom ringbark-
ning och röjning av gran. Tuskulum ligger i en av länets trakter för priorite-
rad lövskogsskötsel. 

Hydrologisk restaurering 

För att uppnå bevarandemålen gällande skötselområdets hydrologi ska sköt-
selåtgärder kopplade till hydrologisk återställning exempelvis igenläggning 
av diken eventuellt i kombination med dikesproppar (materiel som hindrar 
vattenflödet) övervägas och kunna utnyttjas. Skog som vuxit upp längs di-
keskanterna kan behöva avverkas för att åstadkomma en komplett hydrolo-
gisk restaurering. 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

 Bilaga 2 till beslut 
  

6 
 Diarienummer 
2022-05-23 
  

512-11527-2021 
  

 
Borttagande av främmande arter 

För området främmande arter ska kunna tas bort om behov uppstår, till ex-
empel om lupiner eller främmande trädslag sprider sig innanför naturreser-
vatsgränsen. 

5. Skötsel för friluftslivet 
5.1. Friluftslivets förutsättningar 
Naturreservatet kan besökas utifrån sina naturgivna förutsättningar för egna 
strövtåg och naturstudier. Tillgängligheten till reservatet är god. Det är belä-
get direkt i anslutning till en allmän grusväg och på cykelavstånd från Vin-
deln. Besöksfrekvensen till Tuskulum är trots det relativt begränsad. 
Mål för friluftslivet 

Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt 
för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga för-
utsättningar. 
Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatets upp-
levelsevärden inför och under besök i området. Informationen ska också bi-
dra till att reservatets syfte att bevara naturtyper och arter uppnås. 
Åtgärder för friluftslivet 

I reservatet finns en informationstavla, markerad på kartan i bilaga 1. Då be-
söksfrekvensen till reservatet är relativt begränsad bedöms det inte finnas 
något behov av att anlägga parkeringsplats. Det finns goda möjligheter att 
parkera längs vägen under barmarksperioden. 
Informationen om Tuskulum naturreservat ska underlätta för besökare att 
uppleva området, förhöja upplevelsen av besöket samt informera om gäl-
lande regler. Minst en informationsskylt utformad i enlighet med Natur-
vårdsverkets anvisningar, ska finnas uppsatt och underhållas i anslutning till 
reservatet. Det ska på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbe-
skrivning av skyltens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskriv-
ning av naturmiljöerna, och föreskrifterna för allmänheten. Information om 
Tuskulum naturreservat på länsstyrelsens webb, via appar och andra tek-
niska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar till-
sammans med information om andra naturreservat i länet. 

6. Övriga anläggningar 
Inga kända anläggningar finns i reservatet.  

7. Nyttjanderätter 
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i en-
lighet med gällande reservatsföreskrifter. Det är tillåtet att kvista träd och att 
röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att upprätthålla befintliga 
siktgator i skog. Länsstyrelsens tillstånd krävs för anläggande av nya jakt-
torn och siktgator. 
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Renskötsel får bedrivas i naturreservatet enligt gällande lagstiftning. 

8. Utmärkning av gränser 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsver-
kets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid be-
hov. 

9. Sammanställning av skötselåtgärder 
Sammanställning av skötselåtgärder. Siffran anger prioritetsordning om ge-
nomförandet av skötselåtgärderna begränsas av tillgängliga resurser, där 1 är 
högsta prioritet och 3 lägsta. 

Skötselåtgärd Var Prioritet 
Lövgynnande skötsel Skötselområde 1 2 
Hydrologisk restaurering Skötselområde 1 2 

10. Uppföljning och tillsyn 
Tillsynen av naturreservatet utförs av naturvårdsförvaltaren i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Tillsynen innefattar besiktning av att reserva-
tets föreskrifter efterlevs. 
Dessutom ska naturvårdsförvaltaren följa upp utmärkningar, skyltar inom 
reservatet samt naturtyper och arter. Naturvårdsförvaltaren kan utse annan 
part att genomföra uppföljningen av naturtyper och arter. Brister och fel ska 
dokumenteras och åtgärdas. 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett 
underlag för en eventuell revidering av skötselplanen. 

10.1. Uppföljning av skötselåtgärder 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, 
tidpunkt för åtgärd, åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resul-
tat dokumenteras för att möjliggöra en långsiktig uppföljning. 

10.2. Uppföljning av bevarandemål 
Naturreservatets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reser-
vatets skötselområde (bilaga 1) och enligt indelningen i naturtyper för basin-
ventering av skyddad natur. 

Bilagor 
1. Karta över skötselområdet och informationsskyltens läge 
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Bilaga 1 till skötselplan för Tuskulum naturreservat i Vindelns kommun dnr: 512-11527-2021

Skötselområden Anordningar för friluftslivet

Befintlig informationsskylt

Naturreservatets gräns

1. Granskog med fri utveckling med möjlighet till åtgärder
för att gynna lövträd, hydrologisk restaurering samt
borttagande av främmande arter
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