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Nytt beslut för naturreservatet Stora Orrberget i Umeå kom-
mun 
(4 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 Stora Orrberget be-
slutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 
§ första stycket förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt mil-
jöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  
Enligt av 3 § förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreserva-
tets långsiktiga vård, bilaga 3.  
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 (2008-04-04 dnr 511-12609-2005) om bildande av na-
turreservatet Stora Orrberget med tillhörande skötselplan ska upphöra att 
gälla när beslutet ovan (2022-05-23 dnr 512-1275-2022) om bildande av na-
turreservatet Stora Orrberget vunnit laga kraft.  

Administrativa uppgifter 
Namn: Stora Orrberget 
Dossiernummer: 2402185 
NVR-id: 2013533 
Kommun: Umeå 
Län: Västerbotten 
Lägesbeskrivning: Cirka 10 kilometer norr om Tavelsjö 
Ekokarta: 21K 3-4b 
Mittkoordinat: 745543, 7120640 (SWEREF99TM) 
Naturgeografisk region: 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mel-
lanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet: Se bifogad beslutskarta, bilaga 1. 
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket 
Fastighet: Norrland 1:4 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbotten 
Totalareal: 96 hektar 
Landareal: 96 hektar 
Areal produktiv skog: 84 hektar 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten


     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

 Beslut 
  

2 
 Diarienummer 
2022-05-23 
  

512-1275-2022 
  

 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med säkerställande och skötsel av Stora Orrbergets naturreservat är 
att bevara och återställa värdefulla naturmiljöer såsom produktiv och skiktad 
grannaturskog, gammal hällmarkstallskog och andra ingående naturtyper. 
Naturskogsstrukturer som skiktning, död ved och gamla grova träd ska fin-
nas i gynnsam omfattning. Typiska växt- och djursamhällen och arter inom 
området ska ha ett gynnsamt tillstånd. Reservatet ska även kunna nyttjas för 
skoglig och biologisk forskning samt undervisning. Friluftsliv som grundar 
sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska 
kunna se och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter.  
Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska i huvudsak uppnås genom att skogsmark och övriga naturmiljöer 
utvecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfäll-
ning, skogsbrand, frostvittring, ras samt svampars och insekters nedbrytning 
av ved med mera tillåts fortgå ostört.  

Syftet kan även nås genom att:  
• naturvårdsbränna eller utföra brandefterliknande åtgärder på delar av 

skogsmarken som är präglade av brand 
• utöka livsmiljöer eller öka mängden lämpligt substrat för insektsfau-

nan samt skyddsvärda kärlväxter och marksvampar knutna till rik-
mark 

• öka variationen eller främja lövandelen i områdets ungskogar 
• återställa områdets naturliga hydrologi 
• ta bort för området främmande arter 
• underlätta för allmänhetens friluftsliv 

Skälen för beslutet 
Skälen för bildandet av reservatet och dess prioriterade bevarandevärden är 
den produktiva, grandominerade barrskogen med dess stora biologiska 
mångfald. Reservatet innehåller rikligt med naturskogsstrukturer såsom 
gamla och grova träd, lång trädkontinuitet, skiktning och död ved. Skogarna 
i området har generellt en låg påverkansgrad. I området förekommer ett 
mycket stort antal naturskogslevande indikatorarter och rödlistade arter. 
Området hyser en särskilt rik marksvampsflora, vedsvampsflora och kärl-
växtflora med arter som exempelvis grangråticka, koppartaggsvamp, black-
ticka, rosenticka, ostticka, vågticka, slåtterfibbla, tibast, och nattviol. Områ-
det är också intressant för naturskogslevande fåglar såsom tretåig hackspett, 
spillkråka, järpe, lavskrika och lundsångare. 
I området finns viktiga livsmiljöer för många rödlistade arter som är bero-
ende av naturskogsmiljöer och som därför har mycket små möjligheter att 
fortleva i ett brukat skogslandskap.  
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. 
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De höga naturvärden som dokumenterats i området kräver ett omfattande 
och långsiktigt skydd. Genom reservatsbeslutet undanröjs hot från exploate-
ring och andra åtgärder och förutsättningarna för att bevara och utveckla na-
turreservatets naturmiljöer, med därtill hörande strukturer, processer och ar-
ter, förbättras. 
Genom beslutet bevaras också möjligheten att uppleva ett förhållandevis 
opåverkat naturlandskap. 
Skäl för att upphäva gällande beslut 

Det gällande reservatsbeslutet för Stora Orrberget (2008-04-04) medger inte 
nödvändiga bevarandeåtgärder för att bevarandevärdena i området ska få ett 
gynnsamt tillstånd såsom exempelvis naturvårdsbränning i brandpräglade 
delar, återställning av hydrologin i översilade näringsrika skogar samt bort-
tagande av för området främmande arter. 

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. uppföra byggnad eller annan anläggning, utföra till- eller påbyggnad 

samt ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning för att till-
godose annat ändamål än det vartill den tidigare varit använd,  

2. anlägga väg, mark- eller luftledning,  
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, plöja, spränga, borra, 
schakta, dika, dikesrensa, dämma, dränera, utfylla, tippa, dumpa el-
ler 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. inplantera för området främmande arter  
6. framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoter-

körning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, 
7. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, 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: 

1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets rikt-
linjer, 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor och vägvisnings-
skyltar, 
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3. naturvårdsbränning med därtill hörande selektiva huggningar, anläg-

gande av brandgator och liknande åtgärder, 
4. skada eller döda utvalda träd, genomföra markstörning, eller lik-

nande åtgärder för att stärka naturvärden och gynna arter knutna till 
brandpräglad skog, 

5. selektiv röjning, avdödning och avverkning av barrträd eller lik-
nande skötselåtgärder för att öka variationen eller lövandelen i områ-
den preciserade i bilaga 2, 

6. luckhuggning, markstörning eller liknande skötselåtgärder för att 
gynna kärlväxtflora och marksvampsflora knutna till rikmark, 

7. blottning av mineraljord, borttagning av buskar och enstaka träd för 
att gynna solbelyst tall, sälg och blommande örter eller liknande åt-
gärder för att gynna insektsfaunan i skogsbrynet längs den södra re-
servatsgränsen, 

8. dämning av diken, igenläggning av diken, borttagande av träd och 
buskar eller liknande åtgärder för att genomföra hydrologisk restau-
rering av våtmarker, vattendrag samt dikespåverkade skogar, 

9. borttagning av för området främmande arter, 
10. anläggande, utmärkning och underhåll av anordningar för friluftsli-

vet så som parkeringsplats, rastplats och stig, 
11. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter 

samt mark- och vattenförhållanden. 
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 i terräng med undantag för snöskoter-

körning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,  
2. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, 
3. göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande 

träd inräknade,  
4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anord-

ning, 
Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att 

5. fånga eller insamla ryggradslösa djur, 
6. plocka eller insamla växter eller växtdelar, inklusive lavar, mossor 

och svampar, med undantag för bär- och matsvamp för eget behov, 
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 befintliga vägar och vägområden som gränsar mot 
reservatet 
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c) kvistning eller röjning av sly för upprätthållande av befintliga och nya 

sikt- eller skjutgator vid jaktpass, 
d) uppförande av jakttorn under förutsättning att jakttornet underhålls och 

inte utgör en fara för allmänheten eller djur och natur, 
e) uttransport av fällt högvilt, till exempel älg och björn, med mindre mo-

torfordon till närmaste väg. Fordon och färdväg ska väljas med omsorg 
för att minimera mark- och vegetationsskador, 

f) insamling av enstaka exemplar av arter för artbestämning och doku-
mentation. För den som har länsstyrelsens tillstånd är det tillåtet att ge-
nomföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning 
som innebär någon form av markering, fällfångst eller andra åtgärder 
som kan innebära påverkan på naturmiljön, 

g) att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (SFS 1971:437) el-
ler framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande 
terrängkörningslagstiftning.  

Ärendets beredning 
Stora Orrbergets naturvärden har varit kända under lång tid. I samband med 
den översiktliga naturinventeringen som utfördes av Umeå kommun 1991 
tilldelades Stora Orrbergets skogar högsta naturvärde. Den tidigare markä-
garen, Holmen skog, klassade i samband med sina egna naturvärdesinvente-
ringar 35 hektar inom området som nyckelbiotoper och avsatte då merparten 
av området för fri utveckling. Länsstyrelsen besökte området vid flera till-
fällen för att samla in underlag om områdets naturvärden innan bildandet av 
naturreservatet. 
Naturvårdsverket tillstyrkte under hösten 2005 att länsstyrelsen kunde på-
börja förhandlingar med dåvarande markägaren i syfte att bilda naturreser-
vat av området. Efter förhandlingar med berörd markägare kunde marken 
förvärvas av Staten. Beslut om bildande av naturreservatet togs 2008. 
Under de senaste åren har kunskapen om, erfarenheterna av och de praktiska 
möjligheterna till naturvårdande skötselåtgärder som exempelvis hydrolo-
giska återställningar, lövgynnande åtgärder samt kontrollerad bränning inom 
skyddade områden ökat. Då dessa typer av skötselåtgärder är nödvändiga 
för att uppnå syftet med reservatet och har positiv betydelse för bevarande-
värdena inom Stora Orrbergets naturreservat, men det gamla beslutet inte 
medgav sådana åtgärder, påbörjades 2022 en process för att revidera det 
gamla beslutet och skötselplanen för att möjliggöra nödvändiga skötselåt-
gärder. 
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. 
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Umeå kommun har inget att erinra mot förslaget.  

Beskrivning av reservatet 
Stora Orrberget är ett stort skogsberg med flera toppar varav den högsta når 
318 m över havet. Högsta kustlinjen är tydligt markerad i sluttningen. Ber-
gets översta delar har ett intakt moränlager och berget är ett typiskt kalott-
berg. I bergets sydsluttning växer en gammal, mycket grovstammig granna-
turskog med inblandning av tall, björk, asp och sälg. Flera granar är minst 
50 cm grova i brösthöjd. Skogen är tidigare plockhuggen, men hyser trots 
detta många typiska naturskogsstrukturer. Spridda lågor och torrträd finns i 
större delen av sluttningen. I de brantare delarna finns mer koncentrerade fö-
rekomster av grova granlågor. Mot toppen av berget övergår skogen i talldo-
minerade partier med lågvuxen gammal hällmarkstallskog kring området för 
högsta kustlinjen. Stora Orrberget är känt för sin mycket rika vedsvamp- 
och marksvampsflora samt intressanta kärlväxtflora. I området har flertalet 
sällsynta och hotade arter påträffats bland annat koppartaggsvamp, grangrå-
ticka, parasitporing, rynkskinn, blackticka, ostticka och doftticka. Gam-
melskogsfåglar som lavskrika och tretåig hackspett förekommer ännu i om-
rådet. En av landets nordligaste naturliga blåsippelokaler finns inom reser-
vatet. Stora Orrberget har nyttjats av forskare vid Umeå Universitet för ve-
getationsekologiska studier och undervisning sedan 1980-talet. 

Länsstyrelsens motivering  
Motiv för beslutet reservatet är att bevara områdets helhetsvärden i form av 
ett sammanhängande barrbland- och barrskogsområde med naturskogsartade 
skogar och andra naturtyper. Området hyser många sällsynta och rödlistade 
och arter samt har goda möjligheter till olika friluftsaktiviteter. För att områ-
dets natur- och friluftsvärden ska bestå och utvecklas behöver det undantas 
från olika former av exploatering som innebär att natur- och friluftsvärdena 
påtagligt skulle skadas. Skyddet bidrar också till bättre grön infrastruktur 
och gynnsamma förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald på 
landskapsnivå.  
För att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas behöver det därför 
undantas skogsproduktion och annan exploatering som innebär att naturvär-
dena påtagligt skulle skadas. 
Beslutet skapar också goda förutsättningar för att genomföra de skötselåt-
gärder som är nödvändiga för att uppnå syftet med reservatet.  
Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i länet och att bevara dessa 
kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för 
att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Inom den naturgeografiska reg-
ion (30 a) där Stora Orrberget är beläget utgjorde arealen skyddad naturskog 
endast 0,4 % av den totala skogsmarksarealen när reservatet ursprungligen 
bildades 2008. 
Motiv för upphävande av gällande beslut 

Motiv för att upphäva gällande beslut från 2008 och istället ersätta det med 
föreliggande beslut och skötselplan är att i Stora Orrbergets naturreservat 
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finns diken som påverkar en del av områdets skogar på ett negativt sätt. För 
att uppnå gynnsam bevarandestatus för dessa naturtyper behöver dikena 
dämmas eller läggas igen, något som gällande beslut från 2008 inte medger. 
I reservatet finns även intressant insektsfauna samt skyddsvärda mark-
svamps- och kärlväxtarter knutna till näringsrika marker som gynnas av 
småskalig störning såsom markstörning och ökat ljusinsläpp. För att bevara 
dessa arter är skötselåtgärder nödvändiga, något som tidigare beslut inte 
möjliggjorde. 
Ytterligare motiv för att ta ett nytt beslut är att det i reservatet finns mindre 
arealer lövdominerade ungskogar där lövgynnande åtgärder är lämpliga. Det 
finns även delar av reservatets skogar som är brandpräglade och hyser natur-
värden som är kopplade till brandhistorik. Gamla brandpräglade skogar blir 
alltmer sällsynta i landskapet, en följd av storskaligt skogsbruk och en ef-
fektiv brandbekämpning. För att kunna bibehålla och öka dessa värden har 
Länsstyrelsen i och med det här beslutet även möjliggjort kontrollerad brän-
ning och brandefterliknande åtgärder i reservatet. Likaså medger detta nya 
beslut bekämpande av för området främmande arter, vilket är något som kan 
förväntas öka i takt med klimatförändringarna men som inte medges inom 
ramen för gällande beslut. 
Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning 

Bevarandet av naturreservatet Stora Orrberget ligger i linje med antagna nat-
ionella och regionala strategier för skydd av skog. Högproduktiva granna-
turskogar är prioriterade för skydd i den regionala strategin för skydd av 
skog. Prioriterade skogstyper är de skogstyper som Sverige har ett internat-
ionellt ansvar att bevara samt de skogstyper som bedöms vara underrepre-
senterade i formellt skyddade områden. 
Stora Orrberget ligger dessutom i en värdetrakt med flera andra värdefulla 
grannaturskogar vilket ytterligare förstärker områdets bevarandevärde. Om-
rådet har vidare stor betydelse för flera sällsynta och hotade arter som är helt 
beroende av gamla naturskogar. Reservatet är så stort att dess nuvarande ka-
raktär kan bevaras och på sikt även utvecklas. Tack vare placeringen i en 
värdetrakt bidrar skyddet även till bättre grön infrastruktur och ökad biolo-
gisk mångfald på landskapsnivå. 
Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv 

Arbetet med att bevara biologisk mångfald och uppnå de av riksdagen an-
tagna miljömålen är hörnstenar i det nationella miljöarbetet. 
De nordöstra delarna av naturreservatet ligger inom Vindelälvens vattensy-
stem vilket är skyddat enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. 
Bildandet av Stora Orrberget naturreservat bidrar till att nå miljökvalitets-
målet Levande skogar genom att ca 84 hektar produktiv skogsmark ges ett 
långsiktigt skydd. Reservatet bidrar även till att nå miljömålet Ett rikt växt- 
och djurliv genom att förekommande typiska arter ges ett långsiktigt skydd, 
samt det nationella friluftsmålet Tillgång till natur för friluftsliv genom att 
naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, dikning eller annan exploatering inte 
går att förena med ett bevarande av områdets höga naturvärden. Länsstyrel-
sen bedömer också att andra arbetsföretag, verksamheter och anläggningar 
som påverkar områdets natur- och friluftsvärden inte är förenliga med ett 
bevarande av områdets helhetsvärden.  
Det krävs ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevara och utveckla 
naturreservatets värdefulla natur- och friluftsmiljöer. Länsstyrelsen bedömer 
vidare att naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som 
Stora Orrberget 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 därför bedömt att området, i enlighet med miljöbalkens 
mål om skydd av värdefulla naturmiljöer och bevarande av biologisk mång-
fald (1 kap. 1 § miljöbalken) samt områdets värde för friluftslivet, bör för-
klaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 
Synnerliga skäl för upphävande av gällande beslut 

Länsstyrelsen bedömer vidare att kravet på synnerliga skäl för upphävande 
gällande beslut är uppfyllt eftersom det ersätts av ett annat beslut som inne-
bär ett motsvarande områdesskydd, samtidigt som föreliggande beslut med-
ger skötselåtgärder som ökar möjligheten att uppnå syftet med reservatet. 
För att möjliggöra naturvårdande skötsel i Stora Orrbergets naturreservat har 
att återställa värdefulla naturmiljöer lagts till som en del av syftet med reser-
vatet tillsammans med en komplettering om hur syftet ska uppnås, vilka 
skötselåtgärder som är aktuella. I gällande beslut från 2008 preciserades 
inga skäl för beslutet då riktlinjerna för vad ett reservatsbeslut skulle inne-
hålla såg annorlunda ut vid den tiden. Skälen har istället utformats och pre-
ciserats i föreliggande beslut. 
Även B-föreskrifterna har, utifrån 7 kap 6 § MB, kompletterats. Komplette-
ringen innebär att hydrologisk restaurering av våtmarker, dikespåverkade 
skogar samt vattendrag skall kunna utföras. Åtgärder för att gynna insekts-
faunan samt marksvamps- och kärlväxtfloran görs möjliga. Vidare möjlig-
gör kompletteringen att lövgynnande åtgärder i ungskogar samt kontrollerad 
bränning eller brandefterliknande åtgärder i brandpräglad skog skall kunna 
genomföras. Även borttagande av för området främmande arter möjliggörs 
genom det nya beslutet. 
Utöver detta har även vissa tillägg och justeringar av undantagen från före-
skrifterna gjorts för att modernisera dem samt för att underlätta prövning 
och tillsyn i området. Ett undantag från föreskrifterna för att förvaltaren ska 
få vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna har lagts till. Även undan-
tag för underhåll av väg och vägområden, kvistning och röjning av sly runt 
jaktpass och uppförande av jakttorn har lagts till. För att möjliggöra fortsatt 
kunskapsuppbyggnad om områdets artsammansättning har undantag för in-
samling av enstaka exemplar av arter för artbestämning lagts till. 
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Länsstyrelsen tillstånd krävs dock för att genomföra vetenskapliga under-
sökningar som innebär markering, fällfångst eller liknande. Även ett undan-
tag för att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen är inkluderad i 
det föreliggande beslutet.  
De beskrivande texterna i beslutet har justerats 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 

Delar av naturreservatet berör Vindelälvens vattensystem som är ett skyddat 
vattendrag av riksintresse enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Enligt miljöbalkens 
grundläggande 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 behålla 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 lämp-
ligaste sätt främjar en långsiktigt god hushållning. Länsstyrelsen bedömer 
att ovan nämnda riksintresse är förenligt med skydd av området.  
Beslutet bedöms vara förenligt med Umeå 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. 
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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.  
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 och en vedsvamp till exempel 
samtliga orkidéer och doftticka. Det är också förbjudet att döda, skada, 
fånga eller på annat sätt samla in ormar och groddjur enligt 6 § artskydds-
förordningen. 
Av 16 § i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår 
att hundar under tiden 1 mars-20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga ti-
den av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva 
eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. 
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 4. 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. 
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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 STORA ORRBERGET 

I UMEÅ KOMMUN 

 

Granskog i Stora Orrbergets naturreservat. Foto: Lena Lundevaller, Länsstyrelsen Väster-
botten 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med säkerställande och skötsel av Stora Orrbergets naturreservat är 
att bevara och återställa värdefulla naturmiljöer såsom produktiv och skiktad 
grannaturskog, gammal hällmarkstallskog och andra ingående naturtyper. 
Naturskogsstrukturer som skiktning, död ved och gamla grova träd ska fin-
nas i gynnsam omfattning. Typiska växt- och djursamhällen och arter inom 
området ska ha ett gynnsamt tillstånd. Reservatet ska även kunna nyttjas för 
skoglig och biologisk forskning samt undervisning. Friluftsliv som grundar 
sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet och besökare ska 
kunna se och uppleva områdets typiska naturmiljöer och arter.  
Hur syftet ska uppnås 

Syftet ska i huvudsak uppnås genom att skogsmark och övriga naturmiljöer 
utvecklas fritt genom intern dynamik. Naturliga processer såsom stormfäll-
ning, skogsbrand, frostvittring, ras samt svampars och insekters nedbrytning 
av ved med mera tillåts fortgå ostört.  

Syftet kan även nås genom att:  
• naturvårdsbränna eller utföra brandefterliknande åtgärder på delar av 

skogsmarken som är präglade av brand 
• utöka livsmiljöer eller öka mängden lämpligt substrat för insektsfau-

nan samt skyddsvärda kärlväxter och marksvampar knutna till rik-
mark 

• öka variationen eller främja lövandelen i områdets ungskogar 
• återställa områdets naturliga hydrologi 
• ta bort för området främmande arter 
• underlätta för allmänhetens friluftsliv 

2. Prioriterade bevarandevärden 
Prioriterade bevarandevärden är 

• Den produktiva, översilade grandominerade barrnaturskogen med 
rikligt av naturskogsstrukturer såsom grova träd och grov död ved. 

• Den rika vedsvampsfloran, marksvampfloran samt kärlväxtfloran 
med arter som exempelvis rosenticka, rynkskinn, blackticka, ost-
ticka, grangråticka, koppartaggsvamp, slåtterfibbla, tibast och natt-
viol. 

3. Uppgifter om naturreservatet 
3.1. Administrativa uppgifter  
Namn: Stora Orrberget 
Dossiernummer: 2402185 
NVR-id: 2013533 
Kommun: Umeå 
Län: Västerbotten 
Lägesbeskrivning: Cirka 10 kilometer norr om Tavelsjö 
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Ekokarta: 21K 3-4b 
Mittkoordinat: 745543, 7120640 (SWEREF99 TM) 
Naturgeografisk region: 30 a, Norrlands vågiga bergkullterräng med mel-
lanboreala skogsområden 
Gräns för reservatet: Se bifogad beslutskarta, bilaga 1 till beslutet. 
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket 
Fastighet: Norrland 1:4 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västerbotten 
Totalareal: 96 hektar 
Landareal: 96 hektar 
Areal produktiv skog: 84 hektar 

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

Naturtyper Naturtypskod Areal (ha) 
Öppna mossar och kärr 7140 0,6 
Rikkärr  7230 0,8 
Taiga  9010 77 
Näringsrik granskog 9050 12,6 
Annan skog 9900 4,7 

3.3. Beskrivning av naturreservatet 
Stora Orrberget ligger ca 9 km norr om Tavelsjö i Umeå kommun. Reser-
vatsområdet består av sydsluttningen på ett stort skogsberg med flera toppar 
där den högsta når 318 meter över havet. Terrängen inom reservatet är vari-
erande, med branta och blockiga partier i de övre delarna av sluttningen och 
jämt sluttande, blockfattiga partier i de nedre delarna. Klippor, småstup och 
lodytor finns spridda i de brantare delarna av sluttningen. I reservatets nord-
västra del, på den topp som kallas Lilla Orrberget finns ett större område 
med lavtäckta hällmarker. Mellan Lilla Orrberget och Orrbergskläpparna 
rinner en bitvis uträtad bäck kallad Sundbäcken. 
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Naturreservatet Stora Orrberget (rödmarkerat) ligger cirka 10 km norr om Tavelsjö.  

Geologi  

Berggrunden inom reservatet utgörs nästan helt av mycket gammal metagrå-
vacka, delvis omvandlad till gnejs. Inom området finns också några små 
partier med korta och smala gångar med pegmatit, aplit eller granit. Dessa är 
yngre än metagråvackan. Stora Orrberget är ett välutbildat så kallat kalott-
berg, alltså ett berg vars topp har legat över högsta kustlinjen. Högsta kust-
linjen är tydligt markerad i bergets sluttning genom tydliga, hårt svallade 
partier. Nedanför högsta kustlinjen består jordartssammansättningen i hu-
vudsak av svallgrus, medan den ovanför består av osvallad morän. Flora och 
funga i området signalerar basiska markförhållanden, detta skulle kunna 
tyda på att det till exempel finns skalgrus i området. 
Skog 

Skogarna inom Stora Orrbergets naturreservat utgörs till största delen av 
grovstammig och högrest barrblandskog där de mest produktiva delarna är 
helt grandominerade. Omkring högsta kustlinjen ändrar skogen karaktär och 
blir talldominerad, klenare och mer lågvuxen. Merparten av skogen inom re-
servatet är ca 120 till 150 år gammal. Tallar och granar på ca 200 år före-
kommer allmänt inom de brantare och mer blockiga delarna av reservatet. I 
de karga tallskogarna på bergets övre del finns en hel del ännu äldre träd på 
minst 250 år. Merparten av reservatets skogar är relativt hänglavsrika. I de 
nedre delarna av sluttningen dominerar manlavar och olika skägglavsarter, 
medan garnlaven blir vanligare en bit upp i sluttningen. 
I de nedre delarna av sluttningen är skogen mestadels grandominerad men 
finns fläckar där tallen är beståndsbildande. Fältskiktet domineras här av 
högvuxet blåbärsris med stort inslag av lågörter, högörter och ormbunkar, 
bland annat ekbräken, hultbräken, midsommarblomster och stenbär. Här och 
var ligger några mindre talldominerade partier med högresta, 150- till 200-
åriga furor insprängda. Inslaget av lövträd är mestadels måttligt, men grov 
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asp, björk och sälg förekommer med ojämna mellanrum. Överallt har sko-
gen en tydlig skiktning och diameterspridning. Granar förekommer inom 
alla diameter- och åldersklasser. Här och var sluter sig granskogen i täta ri-
dåer av yngre gran för att snart öppnas upp i en luckig och gles pelarsal av 
grova gammelträd. Den allra grövsta och mest högproduktiva skogen åter-
finns utmed Sundbäcken. Här finns det gott om granar som är 30 meter höga 
och har en basdiameter på 65 - 70 cm. Intill bäcken återfinns även mer krä-
vande kärlväxter som örnbräken, tibast, skogsviol, hässlebrodd och spindel-
blomster. Alldeles intill där bäcken korsar vägen i söder rinner den genom 
ett område med dikat, igenväxt semirikkärr. Nedanför sluttningens brantaste 
parti återfinns utströmningsområden med rik markflora, mycket grova träd 
och luckig beståndsstruktur. Här finns bland annat blåsippa på en av landets 
nordligaste naturliga förekomster. Intill branten finns ett relativt stort lövin-
slag av gamla och grova aspar, sälgar samt enstaka gråalar. Ovanför ut-
strömningsområdet vidtar ett mycket brant och blockigt parti med massor av 
lodytor, mossklädda block och hålrum. Här återfinns områdets äldsta granar, 
som är en bit över 200 år. En bit upp i branten tar tallen helt över som domi-
nerande trädslag. Skogen är här gles och luckig och många träd är lågvuxna 
med döda toppar och knotiga grenar. På Lilla Orrbergets topp övergår tall-
skogen i en lågvuxen hällmarkstallskog där de äldsta träden troligen närmar 
sig 300 år. I de allra översta delarna av sluttningen planar marken åter ut, 
dessa delar ligger ovanför högsta kustlinjen. Här avverkades den gamla sko-
gen under 1970-talet och ersattes med planterad tall. Inom de delar som in-
går i reservatet består skogen idag till stora delar av spontant föryngrade 
lövträd, i huvudsak björk. 
I större delen av reservatet finns det måttligt till allmänt med både stående 
och liggande död ved men i de grandominerade mest produktiva delarna 
övergår det till rikligt. Rotvältor och knäckta granlågor ligger utspridda glest 
men jämnt fördelade i de nedre delarna av sluttningen. Här och var finns 
mindre koncentrationer av stående, döda granar som angripits av insekter 
och sedan bearbetats av hackspettar. I de övre, brantare delarna av berget, 
liksom intill Sundbäcken, ökar andelen död ved markant och här förekom-
mer det rätt allmänt med gran- och lövträdslågor i olika dimensioner och 
nedbrytningsklasser. I block- och hällmarkspartierna finns relativt allmänt 
med gamla silvriga torrfuror, högstubbar och äldre tallågor. Inom dessa de-
lar, framförallt på Lilla Orrberget, finns frekvent med brandspår i form av 
kolade brandstubbar och enstaka träd med brandljud. 
Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogs-
marken. Påverkansgraden avtar överlag högre upp i sluttningen. I de riktigt 
branta och blockiga partierna saknas avverkningsspår i stort sett helt. Delar 
av skogen närmast skogsbilvägen är påverkade av maskinell gallring som 
utfördes för cirka 40–50 år sedan. Det finns även rikligt med gamla dimens-
ionsavverkningsstubbar efter ganska omfattande avverkningar under 1900-
talets början. Reservatets skogar och myrar har under lång tid nyttjats som 
vinterbetesområde av rennäringen. 
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Våtmarker 

Ett mindre fattigkärr, Starrhålet, ligger inom reservatet, insprängd i en 
svacka väster om Lilla Orrbergets topp. Myren är öppen och domineras av 
starrarter och vitmossa. I en kant ligger en mycket vacker källa. Myren är 
delvis dikespåverkad. I sydöstra kanten av reservatet, intill Sundbäcken, 
finns även ett sluttande kärr där det på grund av dikningspåverkan vuxit upp 
yngre skog med björk, tall och tät underväxande gran. I fältskiktet finns ex-
empel på rikkärrsvegetation. 
Arter 

Stora Orrbergets karaktär av högproduktiv grannaturskog gör området gynn-
samt för växter och djur som är beroende av ostörda och produktiva ekosy-
stem. Området inkluderar en mängd rödlistade arter och naturvårdsarter, se 
sammanställd artlista i bilaga 1 till skötselplanen. 
Stora Orrbergets naturvärden blev först uppmärksammade tack vare svamp-
intresserade forskare vid Umeå Universitet, vilka upptäckte att områdets 
skogar hyste många sällsynta och hotade vedsvampar. Det är också främst 
områdets svampflora som blivit utförligt undersökt och dokumenterad. 
Framförallt finns en mycket rik, nära nog komplett vedsvampsfunga av arter 
knutna till död granved. Arter som ullticka, granticka och rynkskinn är van-
liga i de produktiva grandelarna av reservatet och mer krävande och säll-
synta arter som rosenticka, ostticka, vågticka och blackticka förekommer på 
grova granlågor i näringsrika delar. Men även marksvampsfungan är intres-
sant med flera fynd av arter som trivs i näringsrika granskogar som sotriska, 
granriska och grå fingervamp. Men här förekommer även arter som ses som 
kalkbarrskogsindikatorer som koppartaggsvamp och grangråticka. Den se-
nare på en av få kända växtplats i Västerbottens landskap. Också bland flo-
ran indikerar växtfynden näringsrika och kalkpåverkade förhållanden med 
riklig förekomst av nattviol, blåsippa och vispstarr samt enstaka fynd av 
slåtterfibbla och tibast. Förutom blåsippan som här har en av sina nordlig-
aste naturliga växtplatser finns fynd av flera andra ”sydväxtbergsarter” som 
piprör, tajgaörnbräken och träjon. Stora Orrbergets produktiva naturskogs-
miljöer gör att området också är intressant för naturskogslevande fåglar, och 
reservatet är välkänt och välbesökt av lokala fågelskådare. Förutom före-
komster av flertalet arter skogshöns, hackspettar och skogsmesar påträffas 
här ibland arter som lundsångare och mindre flugsnappare, två arter som 
verkar trivas särskilt i produktiva äldre skogar. Även bändelkorsnäbben ver-
kar ha en förvånande stabil förekomst och påträffas ofta i reservatet även 
under år då den annars är fåtalig i regionen. 
Kulturhistoria  

Just utanför reservatets sydvästspets, på södra sidan vägen ligger ett område 
med gamla ängar och före detta åkermark kring det gamla bostället Norr-
land. Ängsmarkerna här hyser mycket höga naturvärden. Fyra arter låsbräk-
nar förekommer här, liksom den sällsynta och hotade turkosa blåvingen. 
Ängsmarken sköts i dagsläget via medel för åtgärdsprogram för hotade ar-
ter. Det är mycket troligt att reservatets skogar historiskt påverkats av både 
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skogsbete och småskaligt brukande av skogen av de som en gång bodde på 
Norrland.  
Det finns inga registrerade fornlämningar1 i reservatet.  
Friluftsliv 

Naturreservatet Stora Orrberget är ett trevligt och lättillgängligt besöksmål 
för egna strövtåg och naturstudier. Naturreservatet nås söderifrån via skogs-
bilvägen från Brattvall.  
Reservatet har en informationsskylt, en iordningsställd parkering samt två 
vägvisningsskyltar, i övrigt saknar reservatet besöksanordningar. Naturre-
servatet kan besökas året runt men ett besök lämpar sig kanske främst för ett 
besök under barmarksperioden då skogsbilvägen är farbar. Reservatet läm-
par sig för aktiviteter som till exempel vandring, fågelskådning samt svamp- 
och bärplockning.  
Renskötsel 

Naturreservatet ligger inom Ran samebys vinter- och vårvinterland. Ran sa-
meby är en fjällsameby. Inga riksintressen för rennäringen enligt 3 kap. 5 § 
miljöbalken eller strategiska platser och betesområden enligt Sametingets 
kartor2 berörs. 

4. Skötselområden för naturvärden  
Reservatet är indelat i 3 skötselområden med utgångspunkt från de övergri-
pande naturtyperna i naturreservatet samt de åtgärder som ska genomföras 
inom respektive skötselområde (bilaga 2). För varje skötselområde redovi-
sas bevarandemål och skötselåtgärder.  
För samtliga skötselområden gäller bevarandemålet att främmande arter som 
utgör ett hot mot den biologiska mångfalden inte ska förekomma. Det inne-
bär att främmande arter ska kunna tas bort om behov uppstår, till exempel 
om lupiner eller främmande trädslag sprider sig innanför naturreservatsgrän-
sen. 

4.1. Skötselområde 1: Brandpräglad hällmarkstallskog och barr-
naturskog med fri utveckling med möjlighet till naturvårdsbrän-
ning (19 ha) 
Skötselområdet utgörs av gammal, karg hällmarkstallskog på Lillorrberget 
samt talldominerad barrblandskog längre ner i sluttningen. På hällmarken 
finns en hel del tallar på 250 år och ända upp emot 300 år, samt allmänt av 
silverfuror, högstubbar och äldre tallågor. Inom dessa delar finns även 
brandspår, kolade brandstubbar och träd med brandljud. Längre ner i slutt-
ningen, övergår skogen i skötselområdet till talldominerad barrblandskog 
som närmare bäcken blir mer grandominerad.  
Stora Orrberget ligger i en prioriterad bränningstrakt och har prio 3. 

 
1 Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. 
2 Sametinget. IRENMARK. Rennäringens markanvändningsdata. www.sametinget.se. 
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Bevarandemål 

• Skötselområdet ska utgöras av brandpräglad, naturskogsartad 
hällmarkstallskog (13 ha) och barrnaturskog (9 ha).  

• Skötselområdet ska huvudsakligen präglas av naturliga processer 
såsom brand, trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters 
och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. 
Normalt ska beståndet hysa betydande mängder död ved.  

• Skogens struktur och sammansättning ska vara påverkad av brand el-
ler motsvarande störning. I perioder efter en störning kan områden 
vara öppna och luckiga med nya spirande trädgenerationer. I senare 
stadier kan skogen vara mer sluten.  

• Typiska arter för naturtyperna ska förekomma i livskraftiga populat-
ioner. 

Skötselåtgärder 

Fri utveckling med möjlighet till naturvårdsbränning eller brandefterliknande 
åtgärder 

Huvudprincipen är att skogen ska formas av naturliga processer. Det innebär 
i huvudsak frånvaro av mänskliga ingrepp. För att på sikt upprätthålla ett na-
turligt ekosystem ska det finnas möjlighet till naturvårdsbränning där det är 
tekniskt möjligt. Vid eventuell naturvårdsbränning kan skötselområdet delas 
upp och brännas i mindre delar om det bedöms lämpligt. Exakt avgränsning 
för enskild naturvårdsbränning tas fram i samband med den brandplan som 
görs inför varje enskild bränning. Om bränning inte är möjlig att genomföra 
ska olika brandefterliknande åtgärder kunna tillämpas, till exempel ring-
barkning, luckhuggning eller markstörning. 

Återställning av hydrologin 

Delar av skogen i skötselområdet är påverkad av dikning. Dikningarna är 
gjorda i den södra delen av skötselområdet, närmast vägen. Vid behov finns 
möjlighet att återställa hydrologin på de dikespåverkade delarna. Det ska 
även vara möjligt att avverka träd för att kunna genomföra hydrologisk åter-
ställning.  

Borttagning av främmande arter 

Contortatall växer precis innanför reservatsgränsen i skötselområdets nord-
östligaste del. Contortatallen bör avverkas och avlägsnas. 

4.3. Skötselområde 2: Lövrika skogar med lövgynnande skötsel (5 
ha) 
Skötselområdet består av ett flertal mindre skogsbestånd lokaliserade längs 
reservatets norra gräns och utgörs av sekundär ca 50–60 årig lövdominerad 
skog av främst björk som vuxit upp efter kalavverkning på 1970-talet. 
Stora Orrberget ligger i ett av Västerbottens prioriterade områden för 
lövskogsskötsel. 



     
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

 Bilaga 3 till beslut 
  

9 
 Diarienummer 
2022-05-23 
  

512-1275-2022 
  

 
Bevarandemål  

• Skötselområdet ska på sikt utgöras av en lövrik naturskogsartad skog 
(5 ha).  

• Skötselområdet ska, på sikt, uppnå likartade naturvärden som om-
kringliggande naturskogar som befinner sig i sena successionssta-
dier. Strukturer så som gamla träd, döda och döende träd, luckighet, 
skiktning samt spridning i ålder och diameter ska finnas i en omfatt-
ning som är naturligt för en naturskog.  

• Till dess att bestånden uppnått sena successionsstadier ska bestånden 
utvecklas på ett sätt som i största möjliga mån efterliknar den natur-
liga utveckling som skulle skett efter en brand eller annan storskalig, 
naturlig störning. Detta innebär att beståndens karaktär kommer att 
förändras över tid. Generellt ska det till en början vara stor andel 
lövträd. På sikt kommer andelen lövträd minska, men även i senare 
successionsstadier ska det finnas betydande andel grova, gamla löv-
träd. Tätheten av träd ska variera inom bestånden redan från början. I 
senare successionsstadier ska mängden död ved vara betydande i 
samtliga bestånd.  

• Skötselområdet ska, i alla successionsstadier, hysa arter som är ty-
piska för successionsstadiet, i sådana tätheter som kan anses vara na-
turligt inom området. 

Skötselåtgärder  

Den övergripande skötselinriktningen är fri utveckling med möjlighet till 
lövgynnande skötsel. För att ge förutsättningar för lövträdsberoende arter att 
fortleva i området ska lövgynnande åtgärder övervägas och kunna utnyttjas. 
Lämpliga åtgärder är lövgynnande röjning samt avverkning och/eller avdöd-
ning av barrträd.  

4.2. Skötselområde 3: Grandominerad barrskog med fri utveckl-
ing med möjlighet till hydrologisk återställning samt flora- och in-
sektsgynnande skötsel (69 ha) 
Skötselområdet består av näringsrik granskog där delar är översilade samt 
grandominerad barrskog. Skogarna är flerskiktade eller fullskiktade med 
tydlig åldersspridning i trädskiktet. I barrskogen finns rikligt med granar 
kring 135 till 165 år samt spridda äldre tallar och spridda lövträd som grov 
asp, björk och sälg. I skötselområdet finns måttligt till allmänt med både stå-
ende och liggande död ved av främst gran och merparten av skogen är rela-
tivt hänglavsrik. Närmast Sundbäcken blir skogen som allra grövst och mest 
högproduktiv och här finns rikligt med död ved. Intill bäcken övergår fält-
skiktet bitvis till högört och här växer mer krävande kärlväxter som exem-
pelvis örnbräken och tibast. Delar av skogen, bland annat i sydöst, är påver-
kad av dikning.  
I skötselområdet ingår också ett öppet mindre fattigkärr, Starrhålet. Myren 
är delvis dikespåverkad och domineras av starrarter och vitmossa. I sydöstra 
delen av skötselområdet, intill Sundbäcken, finns även ett sluttande kärr, 
Brattmyran, där det på grund av dikningspåverkan vuxit upp yngre skog 
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med björk, tall och tät underväxande gran. I fältskiktet finns här exempel på 
rikkärrsvegetation. Delar av Sundbäcken är påverkad av uträtning. 
Bevarandemål  

• Skötselområdet ska utgöras av näringsrik grannaturskog (12,5 ha), 
naturskogsartad barrskog (55,3 ha), öppna mossor och kärr (0,6 ha) 
samt rikkärr (0,8 ha). 

• Skogen ska innehålla allmänt till rikligt med naturskogsstrukturer 
såsom gamla träd, döda och döende träd, luckighet, skiktning samt 
spridning i ålder och diameter. Skötselområdet ska normalt innehålla 
betydande mängder död ved som erbjuder typiska vedlevande arter 
gynnsamma livsbetingelser. 

• Skogen ska huvudsakligen präglas av intern dynamik med naturliga 
processer såsom trädens åldrande och döende, stormfällningar, in-
sekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i 
skogen. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa proces-
ser medföra att området periodvis kan komma att få en förändrad ka-
raktär. 

• Typiska arter för naturtyperna ska förekomma. Särskilt ska bevaran-
det av vedsvampar, marksvampar och kärlväxter beaktas. 

• Skötselområdet ska ha en i huvudsak intakt, naturlig hydrologi och 
delar av området ska vara översilat. 

Skötselåtgärder  

Fri utveckling med intern dynamik med möjlighet till återställning av hydro-
login samt flora- och insektsgynnande skötsel 

Huvudprincipen är att skogen ska formas av naturliga processer. Vid behov 
finns möjlighet till att utföra skötselåtgärder för att gynna kärlväxtfloran och 
marksvampsfloran såsom punktvisa luckhuggningar och markstörningar. 
Åtgärder som avdödning eller fällning av enstaka utvalda träd samt fläck-
markberedning kan utföras vid behov. Vid fällning av träd kan de fällda trä-
den gärna släpas en bit för att skapa störning i bottenskiktet. 
För att gynna pollinerande insekter kan även skötsel av skogsbryn i den 
södra kanten av skötselområdet, mot vägkanten, utnyttjas. Åtgärder såsom 
fläckmarkberedning för att blotta mineraljord samt röja buskar och enstaka 
träd för att gynna solbelyst tall, sälg och blommande örter kan utföras vid 
behov. 

Återställning av hydrologin 

Delar av skogen samt våtmarkerna i skötselområdet är påverkad av dikning 
och själva Sundbäcken har delvis påverkats genom uträtning. Dikningarna 
är främst gjorda i den sydöstra delen av skötselområdet. Vid behov finns 
möjlighet att återställa hydrologin på de dikespåverkade delarna samt göra 
återställningsåtgärder i Sundbäcken. Det ska även vara möjligt att avverka 
träd för att kunna genomföra hydrologisk återställning.  
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5. Skötsel för friluftslivet 
5.1. Friluftslivets förutsättningar 
Naturreservatet kan besökas utifrån sina naturgivna förutsättningar för egna 
strövtåg och naturstudier. Naturreservatet har goda förutsättningar för fri-
luftsaktiviteter främst under barmarkssäsongen. Reservatet lämpar sig för 
aktiviteter såsom fågelskådning, vandring, naturstudier och bär- och svamp-
plockning. 
Tillgängligheten är relativt god med en skogsbilväg som ansluter till natur-
reservatet. 
Mål för friluftslivet 

• Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara till-
gängligt för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina 
befintliga förutsättningar. 

• Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreserva-
tets upplevelsevärden inför och under besök i området. Informat-
ionen ska också bidra till att reservatets syfte att bevara naturtyper 
och arter uppnås. 

Åtgärder för friluftslivet 

Reservatet har en informationsskylt, en iordningsställd parkering samt två 
vägvisningsskyltar, i övrigt saknar reservatet besöksanordningar. Placering 
för parkering och informationsskylt finns markerade på kartan i bilaga 2. I 
nuläget bedöms inget behov av ytterligare anordningar för friluftslivet fin-
nas. Om behov uppstår kan dock en stig och/eller en rastplats anläggas där 
det bedöms lämpligt. 
Informationen om Stora Orrbergets 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 sitta uppe och underhållas i anslutning till re-
servatet. Det ska på skylten finnas en karta över reservatet, en lägesbeskriv-
ning av skyltens plats i förhållande till reservatet samt en kort beskrivning 
av naturmiljöerna och föreskrifterna för allmänheten. Information om Stora 
Orrbergets 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.  
Naturreservatets informations- och vägvisningsskyltar samt parkering ska 
vara i gott skick.  

6. Nyttjanderätter 
Jakt får bedrivas av jakträttsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i en-
lighet med gällande reservatsföreskrifter. Föreskrifterna utgör inte hinder för 
kvistning eller röjning av sly för upprätthållande av befintliga och nya sikt- 
eller skjutgator vid jaktpass. De utgör heller inte hinder för uppförande av 
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jakttorn under förutsättning att jakttornet underhålls och inte utgör en fara 
för allmänheten eller djur och natur. 
Renskötsel får bedrivas i naturreservatet enligt gällande lagstiftning. 

7. Övriga anläggningar 
Viss forskning pågår i området i Umeå universitets regi. I nuläget har uni-
versitet ett hägn i området norr om Norrland. Det ingår i studier för att 
samla in data om dynamiken hos småfjärilar, parasitsvampar och fältskikt 
som är kopplade till smågnagarcykeln. 

8. Samråd med rennäring 
Samråd mellan Länsstyrelsen och berörd sameby skall genomföras inför 
kommande större skogliga skötselåtgärder, till exempel inför eventuell na-
turvårdsbränning. Båda parter skall kunna ta initiativ till samråd.  

9. 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. 

10. 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 
Underhåll av uppsatta informat-
ions- och vägvisningsskyltar 

Se bilaga 2 1 

Naturvårdsbränning eller brandef-
terliknande åtgärder 

Skötselområde 1 3 

Lövgynnande åtgärder Skötselområde 2 2 
Hydrologisk återställning Skötselområde 3 2 
Borttagning av Contortatall  Skötselområde 1 1 
Flora- och insektsgynnande sköt-
sel 

Skötselområde 3 2 

Gränsmarkering Se bilaga 1 i beslutet 
och kap. 8 

1 

11. 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, anord-
ningar för friluftslivet inom reservatet samt naturtyper och arter. Naturvårds-
förvaltaren kan utse annan part att genomföra uppföljningen av 
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anläggningar för friluftslivet samt 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. 

11.1. 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.  

11.2. Uppföljning av bevarandemål 
Naturreservatets bevarandemål ska följas upp enligt fastställda metoder för 
uppföljning av skyddad natur. Uppföljningen kommer att ske utifrån reser-
vatets skötselområden (bilaga 2) och enligt indelningen i naturtyper för bas-
inventering av skyddad natur. 

Bilagor 
1. Artlista 
2. Karta över skötselområden samt anläggningar för friluftslivet och in-

formationsskylt 
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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 
 

Artlista 
Denna lista redovisar några av de arter som noterats inom Stora Orrbergets 
naturreservat. Naturvårdsarter definieras enligt Artdatabanken som fridlysta 
arter, nyckelarter, rödlistade arter, ansvarsarter, typiska arter och signalarter. 
Hotkategorier presenteras enligt Artdatabankens rödlista 20201. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkate-
gori 

Lavar 
Alectoria sarmentosa Garnlav NT 
Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT 
Calicium parvum Liten spiklav 
Carbonicola anthracophila Kolflarnlav NT 
Collema furfuraceum Stiftgelélav NT 
Hertelidea botryosa Vedskivlav NT 
Icmadophila ericetorum Vitmosslav 
Lecanactis abietina Gammelgranslav 
Leptogium saturninum Skinnlav 
Lobaria pulmonaria Lunglav NT 
Microcalicium ahlneri Kortskaftad ärgspik NT 
Nephroma bellum Stuplav 
Nephroma parile Bårdlav 
Nephroma resupinatum Luddlav 
Ramalina sinensis Småflikig brosklav NT 

Mossor 
Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT 
Hylocomiastrum umbratum Mörk husmossa 
Lophozia ascendens Liten hornflikmossa VU 
Orthotrichum gymnostomum Asphättemossa 

Svampar 
Amylocystis lapponica Lappticka VU 
Asterodon ferruginosus Stjärntagging NT 
Antrodia heteromorpha Tickmussling 
Antrodiella parasitica Parasitporing VU 
Boletopsis leucomelaena Grangråticka VU 
Butyrea luteoalba Gulporing 
Chalciporus piperatus Pepparsopp 
Cinereomyces lindbladii Gråporing 

 
1 SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. CR=Critically en-
dangered/Aktut hotad, EN=Endangered/Starkt hotad, VU=Vulnerable/Sårbar, NT=Near 
threatened/Nära hotad. 

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkate-

gori 
Clavulina cristata Kamfingersvamp 
Climacocystis borealis Trådticka 
Craterellus cornucopioides Svart trumpetsvamp  
Craterellus lutescens Rödgul trumpetsvamp 
Cystostereum murrayi Doftskinn NT 
Flavidoporia pulvinascens Veckticka NT 
Fuscoporia viticola Vedticka 
Gloeporus pannocincus Finporing VU 
Haploporus odorus Doftticka VU 
Hydnellum aurantiacum Orange taggsvamp NT 
Hydnellum concrescens Zontaggsvamp 
Hydnellum lundellii Koppartaggsvamp VU 
Hygrophorus karstenii Äggvaxskivling NT 
Ischnoderma benzoinum Sotticka 
Lactarius duplicatus Lappriska 
Lactarius lignyotus Sotriska 
Lactarius zonarioides Granriska 
Leptoporus mollis s. str.  Leptoporus mollis s. str. NT 
Leptoporus mollis/erubescens Kötticka 
Meruliopsis taxicola Blodticka 
Odonticium romellii Nordtagging NT 
Osteina undosa Vågticka VU 
Onnia leporina Harticka NT 
Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT 
Phlebia centrifuga Rynkskinn VU 
Phellinus chrysoloma Granticka NT 
Phellinus lundellii Björkeldticka 
Phellinus populicola Stor aspticka 
Phellopilus nigrolimitatus Gränsticka NT 
Porodaedalea chrysoloma Granticka NT 
Porodaedalea pini Tallticka NT 
Postia lateritia Lateritticka VU 
Postia leucomallella Postia leucomallella 
Pseudographis pinicola Gammelgranskål 
Rhodofomes roseus Rosenticka NT 
Sarcodon imbricatus s.str. Fjällig taggsvamp 
Skeletocutis odora Ostticka VU 
Steccherinum collabens Blackticka VU 
Tolypocladium ophioglos-
soides 

Smal svampklubba 

Tyromyces chioneus Snövit ticka 
Xylobolus frustulatus Rutskinn NT 

Kärlväxter 
Antennaria dioica Kattfot 
Athyrium filix-femina Majbräken 
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Pyrola media Klockpyrola 
Calamagrostis arundinacea Piprör 
Calamagrostis epigejos Bergrör 
Carex digitata Vispstarr 
Carex flava Knagglestarr 
Cirsium heterophyllum Brudborste 
Convallaria majalis Liljekonvalj 
Corallorhiza trifida Korallrot 
Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 

Skogsnycklar 

Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 

Jungfru marie nycklar 

Daphne mezereum Tibast 
Dryopteris filix-mas Träjon 
Fragaria vesca Smultron 
Frangula alnus Brakved 
Goodyera repens Knärot VU 
Hepatica nobilis Blåsippa 
Hypochaeris maculata Slåtterfibbla NT 
Lactuca alpina Torta 
Milium effusum Hässlebrodd 
Neottia cordata Spindelblomster 
Orthotrichum gymnostomum Asphättemossa 
Paris quadrifolia Ormbär 
Pilosella officinarum subsp. 
officinarum 

Vanlig gråfibbla 

Platanthera bifolia Nattviol 
Potentilla argentea Femfingerört 
Pyrola chlorantha Grönpyrola 
Pyrola media Klockpyrola 
Ribes spicatum subsp. spica-
tum 

Vanliga skogsvinbär 

Stellaria longifolia Skogstjärnblomma 
Pteridium aquilinum subsp. 
latiusculum 

Tajgaörnbräken 

Insekter 
Callidium coriaceum Bronshjon 
Carterocephalus silvicola Svartfläckig glanssmygare 
Olisthaerus substriatus Olisthaerus substriatus NT 
Semanotus undatus Vågbandad barkbock 
Trypophloeus Trypophloeus 
Ptilinus fuscus Aspvedgnagare 
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Fiskar, grod- och kräldjur 
Angius fragilis Kopparödla 

Fåglar 
Accipiter gentilis Duvhök 
Aegithalos caudatus Stjärtmes 
Aegolius funereus Pärluggla 
Apus apus Tornseglare EN 
Carpodacus erythrinus Rosenfink NT 
Chloris chloris Grönfink EN 
Curruca curruca Ärtsångare NT 
Dryocopus martius Spillkråka NT 
Emberiza citrinella Gulsparv NT 
Ficedula hypoleuca Svartvit flugsnappare NT 
Ficedula parva Mindre flugsnappare 
Glaucidium passerinum Sparvuggla 
Lophophanes cristatus Tofsmes 
Loxia bifasciata Bändelkorsnäbb 
Lyrurus tetrix Orre 
Nucifraga caryocatactes Nötkråka 
Pernis apivorus Bivråk 
Perisoreus infaustus Lavskrika 
Phylloscopus trochiloides Lundsångare NT 
Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT 
Picus canus Gråspett 
Pinicola enucleator Tallbit VU 
Poecile montanus Talltita NT 
Saxicola rubetra Buskskvätta NT 
Tetrao urogallus Tjäder 
Tetrastes bonasia Järpe NT 
Turdus iliacus Rödvingetrast NT 
Turdus pilaris Björktrast NT 

Däggdjur 
Lepus timidus Skogshare NT 
Martes martes Mård 
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Bilaga 2 till skötselplan för Stora Orrberget naturreservat i Umeå kommun dnr: 512-1275-2022

1

Skötselområden

1. Brandpräglad hällmarkstallskog och barrnaturskog med fri utveckling med möjlighet till 
naturvårdsbränning samt hydrologisk återställning

2. Lövrika skogar med lövgynnande skötsel

3. Grandominerad barrskog med fri utveckling med möjlighet till hydrologisk återställning samt flora- och 
insektsgynnande skötsel

2 3

Anläggningar för friluftslivet och informationsskyltar

Parkering

Informationsskylt
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