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1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med säkerställandet och skötseln av naturreservatet är att för framtiden bevara en
mångformig och urskogsartad skog genom att låta de naturliga processerna löpa fritt. Inom
ramen för målet ska området kunna nyttjas för naturupplevelser och forskning i orörd natur.

2. Beskrivning av objektet
2.1 Administrativa data
Namn
Skydd
Kommun
Läge
Ägarkategori
Totalareal
Areal skyddad produktiv skog

Orrliden
Naturreservat – 2402079
Lycksele
5 km söder om Umgransele, kartblad 22I 4-5 c-d och e-f,
naturgeografisk region 32c, koordinat 1620100 / 7174500
Sveaskog
18 ha
16,6 ha

Indelning i naturtyper enligt KNAS
Tallskog
3,4 ha
Granskog
2,4 ha
Barrblandskog
9,8 ha
Myr
1,1 ha
Förvaltare

Länsstyrelsen

2.2 Allmän beskrivning av reservatet
Naturreservatet Orrliden ligger 5 km rakt söder om byn Umgransele i Lycksele kommun.
Området utgörs av en svag sydvästsluttning och är mycket varierat trots reservatets
begränsade yta. Naturen består omväxlande av myr, bäckdråg, torrare moränkullar samt en
bördig och sumpig sluttning. Marken har genomgående god produktionsförmåga vilket bl.a.
ses i det stora inslaget av hög- och lågörter.
Forna tider bränder har präglat delar av området och de flesta tallarna har ett brandljud, på
enstaka tallar förekommer två. En skogsbrand härjade i området 1831 och
lappmarksmissionären Petrus Lestadius beskriver området på följande sätt. ”De nuvarande
skogsbestånden ha till väsentlig del fått sin prägel av denna brand. De äro rätt heterogena till
sin sammansättning. Gamla tallar liksom – här och var – granar har överlevt branden och
fortsätter nu enstaka gruppvisa och i mindre bestånd såsom ärevördiga minnesmärken från
1500-. 1600- och 1700-talen.” Orrliden avsattes som domänreservat år 1946 och ombildades
till naturreservat 1997.
Över hela området finns rikligt med spår från människans aktiviteter; gropar efter
stubbtäkter, stubbar från dimensionsavverkning och körvägar som ses tydligt i terrängen.
Ett sumpstråk i NV-SO riktning delar reservatet i två nästan lika stora delar. I den nordvästra
delen växer en högrest tallskog med stort inslag av tallöverståndare av minst två generationer.
De gamla tallarna utgör en skarp kontras mot de ungskogar som angränsar reservatet i

nordväst. Inväxningen av granen är påtaglig i den bördiga sluttningen och granskogen har
börjat utveckla höga naturvärden. Spritt i området finns stort inslag av lövträd, främst asp och
grov björk. Döda träd, lågor och högstubbar, förekommer på sina håll rikligt.

Figur 1. Översiktskarta för Orrlidens naturreservat.

Reservatets nedre delar norr om bäcken saknar nästan helt tallöverståndare och skogen har
troligtvis uppkommit efter branden 1831. Området domineras av gran med ett visst inslag av
äldre lövträd. I sydost vidgar sig bäckdråget kraftigt och gränsar mot trädbevuxen myr.

2.3 Natura 2000
Naturreservatet Orrliden ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810463), den
Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden. De åtgärder som beskrivs i skötselplanen
och som senare kommer att genomföras tar även hänsyn till bevarandet av de naturvärden
som finns utpekade för Natura 2000.

3. Skötsel av naturtyper
Under denna rubrik beskrivs uppsatta kvalitetsmål och skötselåtgärder som kommer att
utföras inom olika delar av reservatet.
3.1 Barrblandskog (9010)
Innefattar all skog inom reservatet. I skogen ses tydliga spår efter bränder men det är länge
sedan den senaste branden. Reservatet håller på att utvecklas till en grandominerad skog med
höga naturvärden knutna till tall och gran samt god tillgång på död ved.

Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av natur- och urskogsartad barrblandskog ska vara minst 15,6 hektar.
Andelen död ved ska öka för att på sikt uppgå till minst 30 % av den totala
vedvolymen.
Bestånden ska innehålla en dimensionsspridning (bhd) från grova (gamla) träd ner till
klena (yngre) träd samt en föryngring som säkrar trädkontinuiteten i området.
Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter knutna till gran ska kunna hittas.

Åtgärder
Skogen får utvecklas fritt.

3.2 Våtmarker (91D0, 7140)
Innefattar samtliga våtmarker och deras naturliga tillrinningsområden inom reservatet.
Kvalitetsmål
•
•
•
•

Arealen av våtmark ska vara minst 1,5 ha.
Våtmarkernas hydrologi och växtsamhällen ska vara opåverkade.
Främmande arter får ej finnas.
Minst 5 karaktäristiska arter för dessa våtmarker ska kunna hittas.

Åtgärder
Våtmarkerna får utvecklas fritt.

Bild 1. Barrblandskog med grova tallöverståndare i reservatets mellersta delar.

4. Friluftsliv
Naturreservatet Orrliden är mycket mångformig i förhållande till sin begränsade yta och utgör
ett trevligt besöksmål för den naturintresserade. Trots det nyttjas reservatet sannolikt i liten
omfattning för rörligt friluftsliv. Reservatets enskilda läge gör att området sannolikt inte heller
i framtiden kommer att få någon större betydelse för friluftslivet.
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet
Informationsskyltar i A3 format finns uppsatta intill reservatsgränsen vid skogsbilvägen. Det
är möjligt för besökare att parkera intill vägen.
Kvalitetsmål
•
•

Det övergripande målet för friluftslivet är att området ska nyttjas utifrån dess
naturgivna förutsättningar.
Det ska finnas en informationsskylt i A3 format vid vägen och reservatsgränsen i norr.

Åtgärder
En ny reservatsskylt i A3-format ska tas fram vid behov och sättas upp (se bilaga 1).

5. Övriga anläggningar
Det finns inga övriga anläggningar i reservatet.

6. Nyttjanderätter
Rätten till jakt- och fiske innehas av markägaren som i detta fall är Sveaskog. Jakt bedrivs
enligt gällande jaktlagstiftning.

7. Utmärkning av gränser
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov.
Reservatets gränser behöver ses över. Lantmäteriet bör kopplas in för att ta fram rätt gränser.

8. Sammanställning av åtgärder
Åtgärd

Tidpunkt

Ta fram och sätta upp ny reservatsskylt i A3 format
Se över reservatets gränser

2010-2015

9. Tillsyn och uppföljning
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt.
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och
rapporteras.
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd,
åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en
långsiktig uppföljning. Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras.
En nationell metod för uppföljning av reservat och Natura 2000 har tagits fram. Denna ska
användas.
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en
eventuell revidering av skötselplanen.

Lena Lundevaller
Anna Wenngren

Bilagor

1. Anläggningar och information för friluftsliv

Sändlista
Naturvårdsverket, Naturresursenheten, Blekholmsterassen 36, 106 48 Stockholm
Sveaskog, Storgatan 62, 921 22 Lycksele
Lycksele kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, 921 81 Lycksele
Naturvårdsregistret

BILAGA 1

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV

Karta som visar placeringen av informationsskylt.

Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-10460/96

