
LIS-områden Arvidsjaurs kommun 
Inventering utförd 15 september 2020 av Agneta Nauclèr och Erika Resin på Arvidsjaurs kommun. 

Av3 - Avaviken Beskrivning 

Naturtyp Blandskog med inslag av asp. Lite död ved med svamp och lavar. 
Enstaka spridda äldre granar. Området upplevs gallrat sedan längre 
tillbaka i tiden och spår av motorsåg finns. Stor del asp- och rönnsly 
inom hela området med inslag av gräsväxt i markriset. En prydlig rad 
äldre tallar sparade längs strandlinjen tillsammans med inslag av 
enbuskar.  
 
Stor utfyllnadsmassa finns i anslutning till vägen som sträcker sig ca 
15 meter söderut mot vattnet. Detta resulterar i en kraftig sluttning 
mot sjösidan. Utfyllningen bedöms inte som nyskapad utan bedöms 
utifrån vegetation och placering funnits ett längre tag. Kanske har 
den uppkommit i samband med järnvägsanläggningens tillkomst.  
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Sluttningen på utfyllnaden till höger i bild. 

 
Nedanför sluttningen, vattnet till höger och prydliga raden tallar syns 
länst till höger i bild.  



 
 

Naturvärde 

 
Större fågelholk noterades på träd, verkade dock obebodd i 
dagsläget. 
 

 
Flertalet träd noterades vara nedtagna av bäver längs vattenbrynet.  



 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse. 



Fr3 (utökning) – Fristad Beskrivning 

Naturtyp Mycket ojämn mark med storblockig morän, kraftigt övervuxen med 
mossa och ris. Skogsområdet närmst vägen mer blött och större 
inslag av mossa under riset medan marken närmre Arvidsjaursjön är 
mer dränerad och därav torrare med mindre mossa. Jämnårig 
barrskog med inslag av björk. Området bedöms inte ha använts som 
brukad odlingsmark p.g.a. de kraftigt ojämna markförhållandena och 
storblockiga moränen som gör terrängen svårframkomlig även till 
fots. Avsaknaden av odlingsrösen styrker slutsatsen.  
 

Foto 

 
 

 
Stora block med kraftiga markojämnheter gömmer sig under mossa 
och ris, vilket till viss del kan urskiljas här.  
 



 
 

Naturvärde  

 
Gärdsgård mot Fristad 1:30 finns. Tecken på nylig upprustning av 
denna noterades. Kort sträcka stängslad intill samt en liten yta med 
trädgårdsavfall noterades mellan gärdsgård och stängsel. 
 

Friluftsvärde Flytbrygga och båtar invid vattenbrynet (vid inventeringen upplagda 
på land). Stig från platsen upp till grannfastigheten som är trolig 
användare av området och utrustningen. I övrigt inga spår av 



 

friluftslivsanvändning i området.

  
 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse.  
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