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1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Det primära syftet med säkerställandet och skötseln av reservatet är att vårda området så att 
dess nuvarande prägel med naturskogsartad sumpskog, barrblandskog, bäckmiljöer och myr 
bevaras.  De växt- och djurarter som är beroende av eller gynnas av naturskogstillståndet och 
de naturligt processerna ska bevaras och ges möjlighet att utvecklas i livskraftiga bestånd.  
Inom ramen för det primära målet kan området nyttjas för naturstudier, undervisning och 
forskning. 
 
 
2. Beskrivning av objektet   
 
2.1 Administrativa data 
 
Namn Osttjärnbäcken 
Skydd Naturreservat – 2402146 
Kommun Vindeln 
Läge 5 km väster om Vindeln, kartblad 21J 5g, 21J 6h, 

naturgeografisk region 30a, koordinat 1684900 / 7128400 
Ägarkategori Naturvårdsfonden och privata 
Totalareal 75 ha  
Skyddad produktiv skog 71 ha 
 
Indelning i naturtyper (enligt KNAS) 
Barrblandskog 58,7 ha 
Gransumpskog 5,9 ha 
Hygge 3,8 ha 
Myr 4,9 ha 
Åker 1,7 ha 
  
Förvaltare Länsstyrelsen 
 
 
2.2 Allmän beskrivning av reservatet 
Naturreservatet Osttjärnbäcken ligger ca 5 km väster om Vindelns tätort, strax sydväst om 
Osttjärnberget. Området är mycket artrikt och utgör ett av de mest värdefulla 
naturskogsområdena i Västerbottens kustkommuner. Skogen består till största delen av 
grandominerade och lågproduktiva skogar med en kärna av gransumpskog och 
järnockrakällor. Genom reservatet flödar Osttjärn- och Vorrsbrännbäcken. Den senare bildar 
en utstickande del av reservatet i norr. I reservatets sydligaste delar ingår odlingsmark. Brand 
har förekommit i området, men knappast på senare tid.   
 
Skogen innehåller flera biotoper och strukturer som hör naturskogar till. Reservatet består till 
största delen av hänglavsrika och låg- till medelproduktiva granskogar. Död ved förekommer 
bitvis rikligt, likaså åldriga lövträd och äldre barrträd.  
 
Osttjärnbäcken avrinner från Osttjärnen och genomflödar reservatet i sydöstlig riktning. 
Närmast bäcken växer högproduktiv sumpgranskog av både hög- och lågörter.  
Gransumpskogen i reservatets kärna omges av grandominerade, ofta flersiktade och 
olikåldriga barrblandskogar med obruten kontinuitet.  Väster om kärnområdet är inslaget av 
äldre lövträd och framförallt asp relativt stort.  



Det naturskyddade området är mycket väl undersökt vad gäller flora och fauna och 
dokumenterat artrikt, med ett stort antal rödlistade arter och nyckelarter som är knutna till 
naturskogar. På den döda granveden finns arter som ullticka och tickmussling. Lavfloran i 
området är genomgående rik med arter som är knutna till både löv- och barrträd. Bland dessa 
kan nämnas rödbrun knappnålslav, lunglav, gammelgranskål och violettgrå tagellav. Ett stort 
antal mindre allmänna arter av mossa finner sin livsmiljö i området t.ex. källmossa och skör 
kvastmossa samt vedlevande arter som liten hornflikmossa och vedtrappmossa. Vid bäcken 
växer lappranunkel och älvstarr. 
 

 
 
Figur 1. Översiktskarta för naturreservatet Osttjärnbäcken.  
 
Det skyddade området är även rikt på vedlevande insekter och hyser för naturskogar 
förekommande fågelarter såsom järpe, sparvuggla, pärluggla, spillkråka, tretåig hackspett och 
lappuggla. 
 
Osttjärnbäckens värde förstärks av närheten till andra högt klassade naturskogsområden som 
långsiktigt är eller kommer att vara skyddade genom reservatsbildning, biotopskydd eller 
frivilliga avsättningar. Reservatet ligger i en lövrik region där lövskogar uppmärksammas 
särskilt.  
 
I reservatets centrala delar finns ett hygge från slutet av 1990-talet om 3,8 ha. Hygget är 
planterat med tall och hårt betat av älg. Närmast vägen mot Vindeln i sydöst ingår en mindre 
yta av igenväxande åkermark.  
        
       
2.3 Natura 2000 
Naturreservatet Osttjärnbäcken ingår i nätverket Natura 2000 (Natura 2000-id SE0810387), 
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.   
 

 
 
 Bild 1. Grova aspar förekommer i reservatet. 
 
Natura 2000 områdets avgränsning överensstämmer inte helt med reservatsgränsen. 
Åkermarken och den i norr utstickande delen av reservatet vid Vorrsmyrbrännan skyddas inte 
enligt 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. Skogsmark (9010, 9050)  
Innefattar all skogsmark inom reservatet. Området har sällan brunnit och skogarna bör därför 
utvecklas utan brandstörning. Reservatet ligger i en region som är mycket lövrik och där 
lövträden prioriteras. I den del av reservatet som domineras av barrblandskog är inslaget av 
lövträd bitvis stort och främst av äldre asp.  
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen av natur- och urskogsartad skog ska vara minst 71 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. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter som är knutna till gran ska kunna hittas. 
• Hydrologin ska vara ostörd i området. 
 

Åtgärder 
 

 

I första hand ska skogen utvecklas fritt. Om det är motiverat för att nå uppsatta mål för död 
ved, eller bevarandet av enskilda arter kan skötselåtgärder komma att vidtas. Luckhuggning 



 

av asp och gran kan bli aktuellt i begränsade delar av reservatet för att säkra aspföryngringen i 
området. Eventuella åtgärder ska förankras i dialog med berörd markägare.   

 
 

3.2 Våtmarker (7160, 7230) 
Innefattar samtliga våtmarker: myrar, bäckar, källor och kärr samt deras tillrinningsområden 
inom reservatet. Lappranunkel är en art som skyddas enligt Natura 2000 och som förekommer 
rikligt längs bäcken. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Arealen våtmark i området ska vara minst 4,9 ha, varav rikkärr ska vara minst 3 ha 
och mineralrika källor och kallkärr ska vara minst 0,7 ha. 

• Våtmarkernas hydrologi och hydrokemi ska vara ostörd i området. 
• Förekomsten av och utvecklingen hos de för naturtypen typiska arterna inom området 

ska inte påverkas negativt. 
• Minst tre rödlistade arter och/eller signalarter som är knutna till våtmarker ska kunna 

hittas. 
• Lappranunkel ska finnas kvar i livskraftiga bestånd.  

 
Åtgärder 
 
Naturtypen får utvecklas fritt. Lappranunkel följs upp inom ramen för Natura 2000. 
 
 
3.3 Åkermark 
Innefattar åkermarken inom reservatet. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Åkermarken ska utvecklas till en lövrik blandskog. 
 
Åtgärder 
 
Åkermarken ska lämnas till naturlig igenväxning med träd och buskar och på sikt övergå till 
en blandskog. Lövträden gynnas genom gallring 
 
 
4. Friluftsliv 
 
Naturreservatet Osttjärnbäcken ligger 5 km väster om Vindelns samhälle. Det är lätt att ta sig 
till reservatet som ligger alldeles vid vägen mellan Vindeln och Hednäs. Trots tillgängligheten 
är området anonymt och besöks mest sannolikt i mycket liten omfattning av allmänheten.  
Osttjärnbäckens naturreservat kan få viss betydelse för naturstudier och undervisning, men 
kommer förmodligen aldrig att bli något välbesökt område.  
 
 
 
4.1 Anläggningar och information för friluftslivet 
Reservatet är lätt att nå från både norr och söder. Reservatsgränsen i söder är en igenvuxen 
traktorväg och har nyttjats som skidspår vintertid. Informationsskyltar saknas i reservatet. 
Besökare i området har möjlighet att parkera längs reservatsgränsen i söder eller vid 



 

vändplanen intill reservatets nordgräns. Ifrån vändplanen utgår en smal stig mot reservatets 
centrala delar. 
 
Kvalitetsmål 
 

• Områdesskyltar ska finnas på ett par strategiska platser i reservatet. Skyltarna ska ge 
besökare god information om vilka bestämmelser som finns samt vad man kan se 
inom området.  

 
Åtgärder 
 

• Reservatsskyltar (A3-format) ska tas fram och sättas upp intill de vägar som ansluter 
till reservatet i norr och söder (se bilaga 2).  

 
 
5. Övriga anläggningar 
 
På hygget i reservatets mitt finns en mindre jaktkoja som sannolikt inte nyttjas längre.  
 
 
6. Nyttjanderätter 
 
Markägarna innehar jakträtten inom reservatet. Jakt bedrivs enligt gällande jaktlagstiftning. 
En kraftledning går genom södra delen av området.  
En flyttled för rennäringen passerar genom reservatet. 
 
 
7. Utmärkning av gränser 
 
Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.  
Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov. 
 
 
8. Sammanställning av åtgärder 
 
Åtgärd Tidpunkt 
  
Ta fram och sätta upp reservatsskyltar 2006-2008 
 
 
9. Tillsyn och uppföljning 
 
Tillsynen av området utförs av naturvårdsförvaltaren och ska dokumenteras skriftligt. 
Tillsynen innefattar, utöver en besiktning av att reservatsföreskrifterna efterlevs, även alla 
anläggningar, utmärkningar och skyltar inom reservatet. Brister och fel ska dokumenteras och 
rapporteras.  
 
I samband med att skötselåtgärder utförs ska utgångsläget innan åtgärden, tidpunkt för åtgärd, 
åtgärdens omfattning och utförande samt uppnått resultat dokumenteras för att möjliggöra en 
långsiktig uppföljning.  
 



 

Vidare ska även kostnaderna för åtgärderna noteras. En nationell metod för uppföljning av 
reservat och Natura 2000 har tagits fram. Denna ska användas.  
 
 
Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en 
eventuell revidering av skötselplanen. 
 
 
 
 
 
Lena Lundevaller 
   Anna Wenngren 
 
 
 
 
Bilagor:  1. Indelning i skötselområden 
 2. Anläggningar och information för friluftslivet 
 3. Nyttjanderätter 
 
 
 



BILAGA 1 
 
 

INDELNING I SKÖTSELOMRÅDEN 
 

 
 
Karta som visar barrblandskog med relativt stort inslag av lövträd. I området kan 
skötselåtgärder som gynnar lövträd bli aktuella. 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-4180/98 
 
 

 



BILAGA 2 
 
 
 

ANLÄGGNINGAR OCH INFORMATION FÖR FRILUFTSLIV 
 

 
Karta med informationsplatser markerade. 
 
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-4180/98 
 

 



 
BILAGA 3 

 
 
KARTA MED NYTTJANDERÄTTER 
 

 
 
 
Flyttled för rennäringen med 300 meters buffertzon. Kraftledningen som passerar reservatets 
södra delar.  
 
 
Tillhör reservatsbeslut dnr: 231-4180/98 
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