
LIS-områden Arvidsjaurs kommun 
Inventering utförd 28-30 augusti 2019 av Isak Sarac på Pelagia Nature & Environment AB. 

 

 

Gr1 - Grundträsk Beskrivning 

Naturtyp Yngre-medelålders björkskog och blandskog med björk och gran på 
gammal odlingsmark/betesmark. Enstaka flerstammig sälg. I norra 
delen av området har ett hygge nyligen upptagits. Mängden död ved 
låg. 
 

Foto 

 

 
Naturvärde -  

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



Ök7 – Östra kikkejaure Beskrivning 

Naturtyp Medelålders-äldre, brukad tallskog på rullstensås, isälvssediment. 
Ställvis inslag av äldre träd uppemot 150 år. En del fina tallågor som 
fällts finns strödda i området. Inslag av små myr-
/sumpskogsområden (syns tydligt i kartan). Dyig strand i södra delen 
av området inne i viken, längre norr ut blockrik strand. Inslag av 
ungskog/hyggesmark särskilt i norra delen av området. 
 

Foto 

 

 



 

  

 
Naturvärde Viss potential för förekomster av naturvårdsintressanta 

marksvampar, samt för vedsvampar på den lämnade döda veden. 
Dock överlag för hög brukningsgrad och för låg beståndsålder för att 
räknas som skyddsvärd.  
 
Den lilla udden i södra delen (orange rastrering) av området hade 
något fler äldre träd och mer död ved och kan gott undantas från 
exploatering om viljan finns. 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse. Rekommendation för undantag i karta. 



Ök6 – Östra kikkejaure Beskrivning 

Naturtyp Kring tomterna i öster finns mindre lövskogsbestånd  som kantar sjön, 
i övrigt utgörs objektet främst av tallungskog samt yngre björk-
tallsumpskog. En större myr förekommer i objektet. Längst bort i 
väster står några äldre tallar kvar i annars yngre tallskog, samt en del 
lågor som lämnats vid fällning. 
 

Foto 

 

 

 



 

 
Notera större myrmark centralt i området 
 

Naturvärde Potential för rödlistade vedsvampar på död tallved i väster, dock är 
detta bara relikter från en annan skog och skogen som står där nu är i 
övrigt ej skyddsvärd. 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

La2 – Lauker Beskrivning 

Naturtyp Brukad, yngre-medelålders tallskog. Främst av frisk ris-typ, inslag av 
marker åt sumpskogshållet, dock dikat och inte särskilt blött. 

Foto 

 

 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

Va1 – Vaxnäs Beskrivning 

Naturtyp Ung-medelålders brukad tallskog av frisk ristyp. 

Foto 

 
 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



Bj1- Björkberget Beskrivning 

Naturtyp 150 -200 år gammal tallskog på isälvssediment. I slänten längs med 
sjön är tallhedskaraktären utpräglad, med sandblottor och ett lavrikt 
markskikt. Mängden död ved i området relativt låg, några fina 
granlågor i en slänt i nordöstra delen av området samt några 
tallstockar som lämnats i västra slänten mot sjön.  
 
Avverkning och markberedning för en tomt har redan utförts i 
nordöstra delen av området, vilket motsvarar en betydande del av 
skogsmarken i objektet. 

Foto 

 
Markberedd tomt 
 
 

 
Utglesade gamla tallar nedanför tomterna i norra delen av området 



 

 
Sandhed ned mot sjön 
 

 
Rödrastrerad polygon bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl. 
 

Naturvärde Motsvarar generellt nyckelbiotopsklass för ”Äldre sandtallskog”. 
Vaddporing (NT) påträffad på död ved av tall. Sannolik förekomst av 
naturvårdsintressanta mykorrhizasvampar knutna till sandiga 
tallmiljöer t.ex. taggsvampar, musseroner. Ansluter till nyckelbiotop i 
sydost med nästan identisk skog, dock där med något lägre 
påverkansgrad.  

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Negativ inverkan på naturvärden har redan åsamkats genom 
avverkningar samt markberedning för nuvarande såväl som nya 
avstyckade tomter. För att bibehålla naturvärden bör så många 
gamla tallar som möjligt sparas och markberedning bör begränsas. 
Den västra slänten ned mot sjön bör undantas från vidare 
exploatering. 



Bå1 - Båthusviken Beskrivning 

Naturtyp Brukad sandtallskog samt i nordväst flerskiktad barrblandskog med 
naturskogskaraktär. Mindre myrmarksområden i nordväst. Större 
delen sandtallskog har nyligen avverkats alt. gallrats. 

Foto 

 
Sandtallskog SÖ 
 

 
Barrblandskog NV 
 

 
Skyltning vandringsleder Kyrkstigen/Getträskkåtan 
 



 

 
Rödrastrerade polygoner bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl. 
 

Naturvärde I områdets sydöstra hörn återstår ett mindre naturvärdesintressant 
område med brukad, äldre sandtallskog, med inslag av 150-200 åriga 
tallar. I områdets nordvästra hörn finns ett fint bestånd med 
flerskiktad blandbarrskog av frisk ristyp med tall, gran och björk, i 
åldrar uppemot 200 år. Död ved i olika nedbrytningsklasser, främst 
av gran, förekommer. 

Friluftsvärde Vandringsleder till Kyrkstigen/Getträskkåtan 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

De nordvästra samt sydöstra delarna av området bör undantas från 
exploatering av naturvårdsskäl. 
 



R1 - Renudden Beskrivning 

Naturtyp 150-200 år gammal plockhuggen tallskog löper längs stränderna samt 
bitvis i enhetliga, mindre skogsbestånd. I de enhetliga bestånden 
främst med lingon i fältskiktet. Bitvis med fläckar med mindre förna 
där marksvampar knutna till sandtallskogar kan tänkas förekomma. 
Enstaka krokiga tallar i strandkanten troligtvis 200-300 år gamla. 
 

Foto 

 
 

 
Mycket gammal tall i strandkanten 



 
Större enhetliga partiet centralt i området som rekommenderas 
undantas från exploatering. 
 

 
Fina tallstockar i det norra delområdet som rekommenderas 
undantas från exploatering. 
 



 

 
Rödrastrerade polygoner bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl. 
 

Naturvärde Höga naturvärden knutna till gammal tallskog på marker uppbyggda 
av isälvssediment. Lingonriset är något för utbrett och viss 
markstörning, t.ex. naturvårdsbränning eller ökat renbete skulle höja 
naturvärdena ännu mer.  

Friluftsvärde En tillfälligt använd eldstad noterades just söder om industrimarken i 
en slänt vid sjön. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

Två större sammanhängande skogspartiet centralt/norrut i området 
bör undantas från exploatering av naturvårdsskäl. I övrigt kan så 
många gamla tallar i strandkanten som möjligt sparas, särskilt de 
mycket gamla krokiga tallarna som noteras här och var i 
strandkanten. 
 



Fr2 - Fristad Beskrivning 

Naturtyp Äldre brukad tallskog. Fältskiktet domineras av lingon. Trädåldern 
kring 100 år. I vissa partier mer flerskiktad barrblandskog. Litet 
myr/sumpskogsparti i väster. 
 

Foto 

 
Brukad tallskog 
 

 
Skiktad barrblandskog 
 
 



 

 
Orangerastrerade polygoner har ett påtagligt naturvärde och kan 
undantas från exploatering på eget initiativ, blårastrerat område 
motsvarar blöta områden med myr/sumpskog. 
 

Naturvärde De mer flerskiktade partierna med barrblandskog är i mindre grad 
brukade och har påtagligt naturvärde 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse. På eget initiativ kan 
barrblandskogspartiet  kring bäcken och  längst i öster sparas (se 
orangerastrerade områden i karta). 



Fr1 - Fristad Beskrivning 

Naturtyp Gammal tallskog som nyligen har gallrats/plockhuggits, vilket varit 
negativt för naturvärdena. Mindre våtmarksområden förekommer. 
Längst i öster finns mindre bestånd där flerskiktad gammal 
hedtallskog sparats som hänsynsytor. Mindre områden med myr-
/sumpskogsvegetation. 

Foto 

 
Skiktad tallskog längst ned i sydost 
 

 
Rödrastrerade polygoner bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl, blårastrerat område motsvarar blöta områden med 
myr/sumpskog. 
 

Naturvärde En liten yta med naturskogsartad hedtallskog längst i öster. 

Friluftsvärde - 



 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

Mindre bestånd i sydost bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl. 



Auk 1 - Auktsjaur Beskrivning 

Naturtyp Medelålders brukad tallskog av ris-typ samt tall- och 
blandsumpskogar. Förekomst av myrmark. 

Foto 

 
Tallsumpskog söder 
 

 
Brukad tallskog mellersta udden 



 

 
Förekomst av myrmarker längst i söder och längst i nordväst. 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



Auk 2 - Auktsjaur Beskrivning 

Naturtyp Enskiktad äldre tallskog, drygt 100 år, frisk ristyp. Även inslag av 
lövrika marker med björk, sälg och asp kring gården öster om viken 
vid E45 samt den på Långudden. På Långudden annars yngre-
medelålders tallblandskog, med inslag av sumpskog och myrmark. 
 

Foto 

 
Enskiktad äldre tallskog 
 

 
Eldstad 
 



 

 
Mindre myrmark på Långudden, blårastrerat område. 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde En mindre eldstad noterades just nära gården öster om viken just vid 
E45. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

Auk 3 - Auktsjaur Beskrivning 

Naturtyp Trivial blandsumpskog samt brukad tallskog, 70-100 år gammal med 
inslag av äldre överståndare. 

Foto 

 
 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

  

Auk 4 - Auktsjaur Beskrivning 

Naturtyp Brukad blandskog,  med tall, gran och björk. Vissa grova granar. 
Enstaka lågor. 

Foto 

 
Blandskog 
 

 
Notera myrmark i öster 
 

Naturvärde Noterad granticka (NT) på granlåga 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

M3 - Malmesjaure Beskrivning 

Naturtyp Yngre – medelgammal tallskog på sandhed. Enskiktad, brukad skog. 
Sumpmarker inne i vikarna. 

Foto  

 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



J3b - Jäkna Beskrivning 

Naturtyp Enskiktad tallskog på sandhed. Gammal tallskog förekommer kring 
tomterna i väster samt på udden längst i väster. Mindre myrområde 
vid udden i väster. 

Foto 

 
Gamla tallar på sandhed kring tomter i väster 
 

 
Gammal tallskog på udden i väster. 
 

 
Kring tomterna i väster och ute på udden finns gammal enskiktad 
hedtallskog, ibland över 200 år gammal, som bör bevaras om möjligt. 



 

 

Naturvärde Gammal tallskog på sandhed. Blå taggsvamp (NT), karaktärsart för 
naturtypen, noterad på udden i väster. 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Bevara så många gamla tallar som möjligt, undvik hårdför 
markberedning. 



Mk1 - Myrkulla Beskrivning 

Naturtyp Brukad sandtallskog på näset mellan sjöarna; en brant rullstensås 
löper parallellt med Sargavrrie i områdets östra del. Väster om 
Abborrtjärnen och Geärddavrrie främst sumpskogar och myrmark. 
 

Foto 

 
Gammal  gransumpskog, bra häckmiljö för videsparv. 
 

 
Mycket fin tallved i slänt ned mot Sargavrrie 
 

 
Eldstad N Abborrtjärnen 
 



 

 
Rödrastrerade polygoner motsvarar områden med höga naturvärden 
som bör undantas från exploatering av naturvårdsskäl, 
orangerastrerat område motsvarar områden med något lägre men 
påtagliga naturvärden som på eget initiativ kan undantas.  
 

Naturvärde Stora delar av tallheden är hårt brukad medelålders tallskog men 
längs krönet på rullstensåsen samt i sluttningen ned mot Sargavrrie 
har skogen inte brukats lika hårt och 100-150 åriga tallar förekommer 
allmänt. Gammal fin tallved har sparats vid gamla avverkningar och 
hyser troligtvis rödlistade vedsvampar.  
 
Blå taggsvamp (NT) noterad i de mer brukade delarna av tallheden. 
 
Sumpskogarna väster om Abborrtjärnen är i delar mycket gamla och 
även mindre partier av naturskogsartad tallblandskog förekommer.  

Friluftsvärde En eldstad med sittplatser omgiven av gamla tallar vid Abborrtjärnens 
norra strand. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

Rullstensåsens krön samt ett mindre parti längs sluttningen bör sparas 
då det finns stor andel gamla tallar samt relativt mycket död ved. Hela 
rullstensåsen kan med fördel lämnas men utpekade områden är de 
som ligger kring nyckelbiotopsklass. 
 
Sumpskogarna väster om Abborrtjärnen bör sparas och lämpar sig 
troligtvis även illa för bebyggelse. 



 

Av2b - Avaviken Beskrivning 

Naturtyp Brukad tallskog av ris-typ, delvis med viss skiktning, uppemot 100 år. 

Foto 

 
Enskiktad tallskog kring tomterna 
 

 
Notera myrområde i norra delen 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

Av2c - Avaviken Beskrivning 

Naturtyp Delvis flerskiktad äldre barrblandskog av frisk ris-typ. Skogsån 
Vuolgamjaurbäcken rinner igenom objektet i norr. 
 
Notera att öarna i sjön inte har inventerats. 

Foto 

 
Vuolgamjaurbäcken 
 

 
Notera mindre myr/sumpskogsområde i nord-västra delen. 
Orangerastrerade områden med påtagligt naturvärde som kan 
undantas på frivilligt initiativ. 
 

Naturvärde Relativt fin skog på uddarna, dock inte riktigt i sådan klass att det är 
motiverat med avsättning av naturvårdsskäl, se orangerastrerade 
områden i karta. 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



G4 Södra - Gullön Beskrivning 

Naturtyp Äldre barrblandskog på mark av frisk-ristyp, drygt 100-150 år 
gammal. Dimensionshuggen och relativt luckig, God förekomst av 
död ved. Angränsar till myr/sumpskogsmark i väster. 
 

Foto 

 
 

 
 
 
 



 

 
Orangerastrerade områden med påtagligt naturvärde som kan 
undantas på frivilligt initiativ. 
 

Naturvärde Flerskiktad äldre skog med bitvis god förekomst av död ved. Saknar 
riktigt gamla och grova träd, något onaturligt gles och luckig. Fin skog 
men uppnår inte riktigt nyckelbiotopsklass. Se orangerastrerat 
område i karta. 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



 

G4 Norra - Gullön Beskrivning 

Naturtyp Till stor del hyggesmark. Områden med sumpskog i väster.  

Foto 

 
Gammal gransumpskog 
 

 
 

Naturvärde Gammal gransumpskog i väster har naturvärde, t.ex. möjlig 
häckningsplats för videsparv.  

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 



NB1b Väst – Nya 
Bastuselet 

Beskrivning 

Naturtyp Två större hyggen upptar en relativt stor del av ytan. Skog som lämnats 
i hänsynsytor i västra änden utgörs av fin gammal barrblandskog. I 
östra änden olika typer av barrsumpskogar, delvis med äldre träd. 

Foto 

 
Lämnad hänsynsyta med naturskog 
 

 
Riklig förekomst av död ved i nordvästra änden där skogen utgörs av 
dikningspåverkad gransumpskog och barrblandskog. 
 

 
Kåta nere vid sjön 
 



 

  

 
Rödrastrerade polygoner bör undantas från exploatering av 
naturvårdsskäl. Röd diamant visar kåtans plats. 
 

Naturvärde Gammal flerskiktad barrblandskog och gransumpskog i västra delen 
samt centralt i området kring ett bäckutlopp. Gransumpskogen längst i 
väster dikningspåverkad. 

Friluftsvärde Kåta nere vid sjön 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Mindre bestånd i väster samt centralt i området bör undantas från 
exploatering av naturvårdsskäl. 



 

 

NB1b Öst – Nya 
Bastuselet 

Beskrivning 

Naturtyp Äldre brukad barrblandskog uppemot 100 år av frisk ris-typ. Hela 
västra änden utgörs av hygge. 

Foto 

 

 
 

Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse 
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