
3430 Ingridsbrännan
Kommun Vilhelmina Totalareal 297 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 294 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 2 ha
Markägare Fastighetsverket Areal produktiv skogsmark 246 ha

          Ovanför fjällnära gräns 1 ha
    Nedanför fjällnära gräns 245 ha

Areal värdekärna 239 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 0 ha Areal arronderingsmark 0 ha

Kriterier för urval
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet
• Gränsar till befintligt naturreservat

Beskrivning av området
Ingridsbrännan ligger en mil nordnordväst om Stalon i 
Vilhelmina kommun. Området gränsar i norr mot 
Marsfjällets naturreservat och sträcker sig i söder ner 
till Marsån. Ingridsbrännan är en produktiv 
sydsluttning med flera parallella fuktdråg med rörligt 
markvatten och mindre bäckar. Området genomskärs 
av en mindre väg Trots namnet är större delen av 
skogen inom Ingridsbrännan en gammal 
gransuccession utan tydliga brandspår. Det är bara 
områdets nedersta delar som visar tydliga tecken på 
skogsbrand. Områdets översta och nedersta delar 
domineras av frisk mark av blåbärstyp med inslag av 
lågört, medan de mellersta delarna domineras av 
fuktigare högörtsskogar. I de övre delarna ståtar en 
orörd sen gransuccession med rikligt med gamla grova 
granar, grova torrträd och grova lågor. Beståndet är 
glest men fullskiktat. Även i drågen står en välväxt sen 
gransuccession med rikligt med grova äldre granar och 
grova rötlågor. I den nedre delen växer en väl sluten 
granbränna med ett rikligt inslag av björk. Beståndet 
har en liten diameterspridning och är i en fas av 
självgallring där i första hand björken håller på att falla 
ut. I de nedre delarna mot vägen finns tydliga spår av 
dimensionsavverkning, i övrigt

är skogen orörd. I sluttningen finns backkärr och vid 
Marsån finns starrbeväxta slåttermyrar och en 
slåtterlada. 

I de övre delarna av Ingridsbrännan står en mycket grovvuxen och 
gles granurskog.



Länsstyrelsens bedömning
Ingridsbrännan domineras av produktiva 
granurskogsmiljöer med mycket höga naturvärden. 
Tillgången på grova träd och död ved är riklig. 
Området kompletterar naturvärdena inom Marsfjällets 
naturreservat på

ett bra sätt, då det innehåller mer produktiva miljöer på 
lägre altitud än i anslutande delar av reservatet. 
Länsstyrelsen bedömer att bevarande av områdets 
naturvärden inte går att förena med skogsbruk.

Källor
1. Våtmark klass 1 objekt 23F3J01 och 23G2A02 2. Riksintresse för rennäring RRO24001 3. Riksintresse för 
naturvård NRO24133 4. Riksintresse för friluftsliv FRO24002 

Skala 1:20 000




