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LIS-OMRÅDEN OCH PLANERINGSUNDERLAG 

Introduktion  
Enligt plan-och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument och vägledande för efterföljande beslut som berör mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är vägledande både för kommunen men även för 
andra myndigheter. Planen bygger på kunskap och aktuella planeringsunderlag utifrån vilka kommunen 
tar ställning och gör avvägningar mellan olika allmänna intressen. Då dagens samhälle ständigt förändras 
innebär det att översiktsplanen behöver ses över och uppdateras regelbundet.  

De tidigare strandskyddsreglerna har fungerat dåligt och behovet av förändring har varit stort. I tidigare 
bestämmelser tog lagstiftningen inte hänsyn till skillnader mellan olika kommuner i olika delar av landet. Följden 
har blivit att i vissa delar av landet har hälften av stränderna blivit bebyggda medan det i andra delar av landet i 
stort sett saknats bebyggelse. Regelsystemet har varit sådant att det varit omöjligt att erhålla bygglov trots att det i 
vissa glesbygdskommuner funnits kilometer eller miltals med obebyggd strandlinje per invånare.  

För att få ett regelsystem mer i harmoni med verkligheten ändrades bestämmelserna för strandskydd och började 
gälla från den 1 juli 2009. Riksdagens avsikt med de nya reglerna är att främja utvecklingen av landsbygden 
genom att tillåta strandnära bebyggelse. Ett krav som ställs i bestämmelserna är att kommunen i sin översiktsplan 
ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

I dessa områden blir det lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, 
anläggningar, m.m.  Landsbygdsutveckling blir med andra ord ett särskilt skäl för dispens från förbudet att bygga 
inom strandskyddsområde. Reglerna gör det också möjligt för fler människor att få ett strandnära boende, utan att 
naturen eller allmänhetens tillgång till natur skadas. 

Arbetsmetod och urval 
Efter att riksdagen beslutat om lättnader i strandskyddet uppmanade Arvidsjaurs kommun allmänheten att lämna 
egna förslag till lämpliga LIS-områden. Ett tjugotal kartor och skrivelser lämnades in med upp emot 150-200  
förslag på lämpliga områden. Ett trettiotal träffar med byaföreningar och företag har genomförts där bland annat 
byggande i strandnära lägen diskuterats. Sedan tidigare fanns en fördjupad översiktsplan för Storavan som även 
den har fått tjäna som underlag till föreslagna LIS-områden. De av länsstyrelsen beslutade ”Fokusområdena i 
landsbygdsprogrammet” har tillsammans med den Regionala utvecklingsstrategin utgjort viktiga styrdokument i 
valet av LIS-områden i Arvidsjaurs kommun. 

Under år 2012 har kommunen genomfört en egen inventering av sjöar och vattendrag där en första gallring av 
tänkta lägen genomförts. Förslag till lämpliga LIS-områden har under åren diskuterats med berörda samebyar. 
Kommunen har i görligaste mån anpassat förslaget för att inte störa rennäringen vad avser flyttleder och andra för 
rennäringen viktiga områden. 

Detta dokument utgör ett planeringsunderlag inför framtagandet av LIS-områden och rekommendationer kring 
dessa. Analysen bygger på det planeringsunderlag som vi erhållit från bland andra länsstyrelsen samt de natur- och 
friluftslivsinventeringar som gjorts. Under hösten 2013 genomfördes en övergripande natur- och 
friluftslivsinventering av de områden som föreslagits i samrådsversionen av översiktsplanen. En kompletterande 
inventering genomfördes under hösten 2014 av de områden som lagts till eller justerats efter samrådet. Efter 
genomförd inventering har avgränsningen av vissa områden justerats och något område har tagits bort helt. För 
flera av områdena har också särskilda rekommendationer lagts in för att exempelvis skydda höga naturvärden. 
Dokumentet beskriver också de förändringar som gjorts under rubriken ”Förändringar av 
område/ställningstaganden” och kompletterar därför samrådsredogörelsen samt det särskilda utlåtandet.  
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LIS-boende och planeringsunderlag 

J3 Jäkna 
Tidigare område nr 64, 65 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Ståkke, Loukta-

Mavas 
Området angränsar till flyttleder för nämnda samebyar. 

Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Ekopark Piteälven  

Övriga naturvärden   
 Sumpskogar Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd 

våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder 
livsmiljöer för många växter och djur. 

Riksintressen   
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Rennäringen Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör kraftcentrum 
inom samebyn och har en totalkvalitet som har 
avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt 
bedriva renskötsel inom samebyn. 

Försvarsmakten Influensområden  Vidsel skjutfält 

Fornlämningar   
 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
 Fångstgrop Fast fornlämning 
 Kokgrop Fast fornlämning 
 Husgrund, 

historisk tid 
Övrig kulturhistorisk lämning 

  Bytomt/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning 
  Boplats Fast fornlämning 
  Fångstgrops-

system 
Fast fornlämning 

  Härd Fast fornlämning 
 Sammanförda 

lämningar 
Övrig kulturhistorisk lämning 

 Naturföremål/- 
bildning med 
tradition 

Övrig kulturhistorisk lämning 

 Vägmärke Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser   
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings-flygplats 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. 
Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 55km, som utgår 
från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0651, 0654, 0661, 
0664, 0665, 0669 

Merparten av området utgörs av homogen, brukad 
tallskog på torr mark av ristyp. Mindre delar utgörs av 
jordbruksmark och i den västra delen finns ett fuktstråk 
som dikats. Ung till medelålders produktionsskog av 
tall på torr mark av ristyp. I östligaste delen finns ett 
litet grandominerat bestånd. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0656, 0658 Skyltad rastplats med flera eldstäder. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Tidigare områden nr 64 och 65. I hopslaget område som delvis utökats. 
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Ak1 Akkajaur 
Tidigare område nr 55 

Sametinget     
Samebyar Ståkke   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
 Sumpskogar Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd 

våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder 
livsmiljöer för många växter och djur. 

Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Riksintressen   
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, Kulturstudier 
Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Försvarsmakten Vidsel skjutfält  

Övriga bestämmelser   
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel/Jokkmokkövnings-flygplats 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. 
Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 55km, som utgår 
från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0682, 0683, 0684, 
0685, 0686, 0687 

Området består av jordbruksmark som delvis är 
igenväxande och brukade barrskogsbestånd av 
varierande ålder och karaktär. 
Även de delar av området som av Skogsstyrelsen 
utpekats som sumpskog har ordinära naturvärden.  

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar bäckar och våtmarker och mark 
inom 10 meter avstånd från bäckar och våtmarker. 
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Lj1 Ljusträsk 
Tidigare område nr 19 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
Sumpskogar  Sumpskogar är samlingsnamnet för all 

skogklädd våtmark. Naturtypen har stora 
variationer och erbjuder livsmiljöer för 
många växter och djur. 

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av riksintresse 

för Semisjaur-Njarg 
Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den 
zon som krävs för att renhjordar skall kunna 
flyttas mellan olika årstidsland. Zonens 
bredd (ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

Fornlämningar     
 Boplats Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser   
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings-flygplats 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum  
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel 
med radien 55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 0121, 0123, 0124, 0128 Ordinära barrproduktionsbestånd av 

varierande ålder och karaktär. I områdets 
västra del dominerar jordbruksmark som till 
viss del är igenväxande. 

Naturvärde 0130 Vid sjöns utlopp finns blöta starrbälten med 
naturlig hydrologi. I anslutning till den 
övergivna jordbruksmarken finns enskilda 
träd och grupper av asp och sälg till vilka 
naturvärden är knutna.  

Friluftsvärde 0119, 0120 Grillplats i områdets sydligaste del. 
Bedömning utifrån  Området kring utloppet i norra delen av sjön 

naturvärde bör undantas från exploatering. Hänsyn bör 
tas till naturvärdesträd i anslutning till 
jordbruksmarken. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar utloppet och mark inom 10 
meter avstånd från utlopp samt våtmarker. En rekommendation om att 
bestånd av asp och sälg bör undantas från exploatering har lagts in i 
planen. 
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M1 Malmesjaure 
Tidigare område nr 34 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som 
krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens beskaffenhet. 

  Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats 
som särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en 
totalkvalitet som har avgörande betydelse för 
möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel 
inom samebyn. 

  Rastbete av 
riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs 
för att kunna genomföra en lyckad flyttning. 
Rastbeten utgörs ofta av flera mindre områden, 
vilka alla är nödvändiga för att flyttleden skall 
kunna användas. 

Fornlämningar     
 Boplatsområde   
  Fornlämningsliknan

de bildning 
Övrig kulturhistorisk lämning 

  Fångstanläggning 
övrig 

Övrig kulturhistorisk lämning 

  Härd Övrig kulturhistorisk lämning 
  Viste   
  Obestämbar   
Övriga bestämmelser     
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings-flygplats 

Försvarsmakten Influensområde 
Luftrum 

 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 

cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 5681 Långsträckt område som till stor del utgörs av 

brukade tallbestånd med varierande 
beståndsålder. Marktypen är frisk till torr av ris- 
och lavtyp. Mindre åsryggar finns i området. 

Naturvärde 5685 Ett fåtal våtmarker och genomrinnande 
småbäckar. Enstaka äldre och grövre tallar finns 
på ett par ställen i anslutning till 
fritidsbebyggelse. 

Friluftsvärde  En del stigar i området. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Exploatering bör undvikas i anslutning till de 
genomrinnande bäckar och bäckmiljöer samt de 
våtmarker som finns inom området. 
Exploatering bör anpassas så att äldre och 
grövre tallar sparas i så hög grad som är 
möjligt.  

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar nyckelbiotop, bäckar och 
våtmarker samt mark inom 10 meter avstånd från bäckar och våtmarker. 
En rekommendation om att äldre och grövre tallar bör sparas vid 
exploatering har lagts in i planen.  
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M2 Malmesjaure 
Tidigare område nr 33 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Semisjaur-Njarg   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som 
krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens beskaffenhet. 

  Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats 
som särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en 
totalkvalitet som har avgörande betydelse för 
möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel 
inom samebyn. 

  Flyttled av 
riksintresse  
för 
Konventionsområde 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som 
krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens beskaffenhet. 

Fornlämningar     
 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning 
  Viste   
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde 

Luftrum 
 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 5645, 5652, 5653, 

5654 
Brukade bestånd av tall eller barrblandbestånd i 
varierande ålder och grad av skötsel, mestadels 
på frisk rismark. Partier med sumpskog och 
våtmarksstråk förekommer. Här finns även 
kalhygge med tallplantering. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar nyckelbiotop, bäckar och 
våtmarker samt mark inom 10 meter avstånd från bäckar och våtmarker.  

 
 

 

 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

S1 Suddesjaur 
Tidigare område nr 82, 88-90 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven 

Övriga naturvärden 
Sumpskogar  Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. 

Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för 
många växter och djur. 

Riksintressen   
Rennäringen Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som särskilt 

viktiga för rennäringen. De utgör kraftcentrum inom samebyn 
och har en totalkvalitet som har avgörande betydelse för 
möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Semisjaur-
Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i terrängen. En 
flyttled utgörs av den zon som krävs för att renhjordar skall 
kunna flyttas mellan olika årstidsland. Zonens bredd (ca600m) 
varierar med terrängens beskaffenhet. 

Övriga bestämmelser 
MSA – Minimum 
Sector Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den 
sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över 
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya 
hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, 
består av en cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1460-1467, 5644, 
5640, 5641, 5638, 
5627  

Huvudsakligen produktionsskog bestående av tall, men med 
ett rikligt inslag av gran och viss björk. Parti med lövsly. 
Igenväxande jordbruksmark och gallringsbestånd av gran och 
tall. Hygge med tallplantering, tallskogsholme och öppen mark 
runt badplats. Äldre, senvuxen och talldominerad sumpskog 
och tallbevuxen myr. 

Naturvärde 1461-1462, 5628, 
5634 

Äldre tallsumpskog och trädbevuxen myr med 
naturskogskaraktärer med vildvuxen skogsstruktur, gamla och 
grövre träd samt död ved. Naturlig bäck med omgivande 
våtmark i den västra delen av det centrala större området. 
Våtmarken domineras av starr och vide. 

Friluftsvärde 1466-1467, 5635, 
5632 

Badplats, vindskydd och grillplats. Vindskydd med eldstad. 
Ett antal båtplatser samt badplats. 

Bedömning utifrån naturvärde Bäcken med omgivande våtmark i den västra delen av det 
större centrala området bör undantas från exploatering. 

 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar friluftsvärden, 
bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter avstånd från 
bäckar och våtmarker. I hopslaget område (tidigare område nr 
82 och 88-90). Utökat område. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

S2 Suddesjaur 
Tidigare område nr 91 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- 
och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Riksintressen 
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-
Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i terrängen. En 
flyttled utgörs av den zon som krävs för att renhjordar skall 
kunna flyttas mellan olika årstidsland. Zonens bredd (ca600m) 
varierar med terrängens beskaffenhet. 

Övriga bestämmelser 
MSA – Minimum 
Sector Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den 
sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över 
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya 
hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, 
består av en cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum  

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1447-1452, 
5617, 5619, 
5622 

Äldre talldominerad barrblandskog på frisk rismark i sydöstra 
delen. Mot sjön äldre tallsumpskog och tallskog på frisk mark. 
Centralt röjningsskog av tall. Mot nordväst igenväxande 
jordbruksmark och tomtmark. Tallbeklädd våtmark i den södra 
delen av området ut mot udden. 

Naturvärde 1449-1450, 
5617, 5619 

Talldominerad barrblandskog på frisk rismark i östra delen. 
Tidigare selektivt huggen men har naturskogskaraktärer som 
äldre överhållna tallöverståndare, vildvuxen skogsstruktur, äldre 
träd och död ved. Äldre sen- och vildvuxen tallsumpskog i östra 
delen ner mot sjön med äldre träd och död ved. 
Skvattramtallmyr i områdets södra del ut mot udden. 

Friluftsvärde 1447-1448, 
5620 

Liten stig. Fritidsbebyggelse i söder och röjt på udden. 

Bedömning utifrån naturvärde Den tallbeklädda våtmarken i anslutning till udden i söder bör 
undantas från exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar den södra udden 
samt mark inom 10 meter avstånd från udden. Utökat område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

S3 Suddesjaur 
Tidigare område nr 86, 87 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- 
och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga kulturvärden 
Bevarandeprogram för 
odlingslandskapets natur- och 
kulturmiljövärden 

Bergnäs 

Övriga bestämmelser 
MSA – Minimum 
Sector Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den 
sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över 
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. 
Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande 
ytan, består av en cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5609, 
5610, 
5614 

Igenväxt jordbruksmark och restbestånd av gran på dikad mark, mot 
sjön avverkat. Sjönära träddunge med enstaka träd. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av 
område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar våtmark samt mark inom 10 meter 
avstånd från våtmark. Utökat område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

S4 Suddesjaur 
Tidigare område nr 83-85 

Sametinget     
Samebyar Östra 

Kikkejaur 
  

Skyddad Natur & Kultur 
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven 

Övriga bestämmelser  
MSA – Minimum 
Sector Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den 
sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över 
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. 
Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande 
ytan, består av en cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1453-1459, 
5603, 5598, 
5599, 5602 

Åskulle med spädvuxet tallbestånd. Slutgallrat tallbestånd och 
igenväxt tomtmark. Tallbestånd på lingonrismark. Hygge. Ett 
mindre område av jordbruksmark längst i väster och en 
granbevuxen myr i områdets östra del. 

Naturvärde 1455 Granbevuxen våtmark dominerad av starr och vide i områdets 
östra del. 

Friluftsvärde 1456, 5604, 
6502 

Små stigar. Båtplats i öster samt bebyggelse i anslutning till 
jordbruksmarken i väster 

Bedömning utifrån naturvärde Myren i områdets östra del bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar våtmark samt mark 
inom 10 meter avstånd från våtmark. Utökat område. 

 
 

 

 

 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

Mo1 Moskosel 
Tidigare område nr 37 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Luokta-Mávas, Östra 

Kikkejaur 
  

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

  Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

  Rastbete av 
riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs för 
att kunna genomföra en lyckad flyttning. Rastbeten 
utgörs ofta av flera mindre områden, vilka alla är 
nödvändiga för att flyttleden skall kunna användas. 

  Svår passage av 
riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Kritisk passage i samband med renflytt där 
framkomligheten är viktig för att flyttleden ska 
kunna nyttjas. 

  Flyttled av 
riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Vägnät E45 Genom Norrbottens län upp till Gällivare 

Fornlämningar     
 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
 Fångstgrop  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 

flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings- 
flygplats 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0135, 0136, 0143, 
0145, 0146, 0149 

I norra delen finns produktionsskog av tall på torr 
mark med ett fältskikt av ris. Kring tomtmarkerna 
finns ordinära naturvärden. Centralt i området finns 
främst bebyggelse och tomtmarker. I strandkanten 
finns bitvis starr- och vassdominerade 
våtmarksmiljöer. I områdets nordöstra del finns 
förutom produktionsskog en trädklädd myr som 
dikats och en mindre våtmark. 

Naturvärde 0147, 0148 Våtmarksmiljöer med starr- och vassvegetation i 
strandzonen. En mindre våtmark i områdets 
nordöstra del. 

Friluftsvärde 0137, 0139 Promenadstigar i områdets norra del. En allmän 
lekplats i den centrala delen av Moskosel. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarksmiljöerna i strandzonen och i områdets 
nordöstra del bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar bäckar och våtmarker samt 
mark inom 10 meter avstånd från bäckar och våtmarker. Utökat område 
längs väg E45. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

Mo2 Moskosel 
Tidigare område nr 35 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings- 
flygplats 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0131, 0132 Tallproduktionskog, bitvis kalhuggen, med en bård 
av unga tallar mot sjön. 

Naturvärde 0134 Geologiskt värde i form av en ås med tydligt krön 
och dödisformationer. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Eventuell exploatering bör anpassas så att de 
geologiska formationerna inte förstörs. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte ligger inom vattenskyddsområde för 
kommunal vattentäkt. Område utökat mot nordöstra strandkanten. 
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Mo3 Moskosel 
Tidigare område nr 39 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Luokta-Mávas, Östra 

Kikkejaur 
  

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
Sumpskogar Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. Naturtypen har 

stora variationer och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur. 
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Svår passage av 
riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Kritisk passage i samband med renflytt där 
framkomligheten är viktig för att flyttleden ska 
kunna nyttjas. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings- 
flygplats 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0530, 0531, 0532, 
0536, 0538, 0162 

Merparten av området utgörs av tallproduktionskog 
av varierande ålder och karaktär, dock med 
ordinära naturvärden. De delar i områdets norra del 
som pekats ut som sumpskog utgörs dels av en 
mindre, trädbevuxen myr och dels av 

sumpskogsområden som är starkt präglade av 
skogsbruk. En mindre bäck finns i områdets 
centrala del. I östligaste delen finns igenväxande 
jordbruksmark. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0529 Vindskydd i områdets norra del. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område har ändrats så att det inte omfattar bäckar och våtmarker samt 
mark inom 10 meter avstånd från bäckar och våtmarker.  
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Lo1 Lomträsk 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Östra Kikkejaur, 

Semisjaur-Njarg 
  

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga naturvärden   
Sumpskogar  Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd 

våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder 
livsmiljöer för många växter och djur. 

Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Östra 
Kikkejaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs för 
att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

  Flyttled av 
riksintresse  
för Semisjaur-
Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs för 
att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Fornlämningar     
 Plats med 

tradition 
Övrig kulturhistorisk lämning 

  Begravningsplats  Fast fornlämning 
 Fångstgropssytem Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser   
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings- 
flygplats 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1468-1485 Den västra, samt södra delen av området utgörs av 

produktionsskog av tall på frisk rismark med inslag av 
flera mindre våtmarker och bäckar. Inslag av gran, 
björk och al förekommer. Udden centralt i sjön 
domineras huvudsakligen av öppen brukad mark med 
inslag av mindre bestånd av tall och asp. 

Naturvärde  Ett antal våtmarker och bäckar finns insprängda i den 
västra delen av området. Även i den södra delen av 
området finns ett par öppna, starrdominerade 
våtmarker. Ett stråk av sumpskog av al och björk, samt 
ett par små bestånd av asp återfinns på udden centralt i 
sjön. 

Friluftsvärde  Gårdar, bostadshus och fritidshus finns på udden och i 
områdets södra del, men båtplatser och stigar i 
anslutning. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarker och bäckmiljöer i den västra och södra 
delen av området, samt aspbestånd och sumpskog på 
udden bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Nytt område. Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 
10 meter avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att 
bestånd av asp och sumpskogar på udden bör undantas från exploatering 
har lagts in i planen. 
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Lo2 Lomträsk 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Piteälven  

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Försvarsmakten Influensområde Luftrum 
Stoppområde för höga 
objekt 

Vidsel / Jokkmokkövnings- 
flygplats 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1468-1485 Området utgörs av produktionsskog av tall på frisk 
rismark med inslag av mindre våtmarker. Inslag av 
gran, björk och al förekommer.  

Naturvärde  I området finns ett par öppna, starrdominerade 
våtmarker. 

Friluftsvärde  Gårdar, bostadshus och fritidshus. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarker samt aspbestånd bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Nytt område. Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 
10 meter avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att 
bestånd av asp bör undantas från exploatering har lagts in i planen. 
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Lå1 Långträsket 
Tidigare område nr 31-32 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Flyttled Semisjaur-Njarg   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Fornlämningar   
 Boplatsområde  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Allejaur Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5590, 5593, 5589 Ung- och gallringsskog av tall på torr ris- och 
lavmark. I östra delen ligger en våtmark. 

Naturvärde 5590 Östra delen av området utgörs av ett naturligt 
våtmarksområde med öppet kärr, trädbevuxen myr 
och en liten bäck. 

Friluftsvärde 5592 Vindskydd med eldstad och diffusa fiskestigar. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område utökat och i hopslaget (tidigare 
nr 31 och 32). 
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Lå2 Långträsket 
Tidigare område nr 28-30 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Fornlämningar   
 Boplats  
 Härd  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Allejaur Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Vägnät 95 Skellefteå-Arvidsjaur-Riksgränsen. Väg 95 är av 
särskild betydelse för regional och interregional 
trafik. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1492-1498, 5577, 
5579, 5584, 5596 

Brukade tallbestånd av skiftande ålder och karaktär 
på skiftande marktyper. Del av öppen myr. 
Röjningsskog av tall på torr till frisk rismark.  

Naturvärde 5579 Öppen, blöt myr i den nordvästra delen med 
naturlig vegetation och hydrologi. Mindre våtmark 
i områdets sydöstra del, dominerad av starr. 

Friluftsvärde 5576, 04 Båtplatser. Diffusa fiskestigar. Vindskydd med 
grillplats och dass. Ett antal båtplatser utmed 
strandkanten, samt flertalet mindre byggnader. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarker bör undantas från exploatering. 
 

 
Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 28-30). 

 

Lå3 Långträsket 
Tidigare område nr 22-23 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Flyttled Svaipa, Semisjaur-

Njarg 
  

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Fornlämningar   
 Sammanförda 

lämningar 
 

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Allejaur Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Rastbete av 
riksintresse för 
Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs för 
att kunna genomföra en lyckad flyttning. Rastbeten 
utgörs ofta av flera mindre områden, vilka alla är 
nödvändiga för att flyttleden skall kunna användas. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5788, 5789, 5792 Småbrukad tallskogsdunge på frisk rismark och 
sjönära öppen våtmark i västra delen av området. 
Gallrad tallskog på frisk till torr rismark i östra 
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delen av området. 
Naturvärde  - 
Friluftsvärde 5790, 5792 Båtplats. Mindre stig, spår av fyrhjuligt 

terrängfordon. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Bestånd av Asp bör undantas från exploatering. 

   
Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att bestånd av 
asp bör undantas från exploatering har lagts in i planen. Område utökat och 
i hopslaget (tidigare nr 22 och 23). 

 

Lå4 Långträsket 
Tidigare område nr 31 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Rastbete av 
riksintresse för 
Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs för 
att kunna genomföra en lyckad flyttning. Rastbeten 
utgörs ofta av flera mindre områden, vilka alla är 
nödvändiga för att flyttleden skall kunna användas. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5799, 5800 Slutgallrad tallskog med inslag av äldre överhållna 
tallar på frisk rismark. Sjönära finns några små 
trädbevuxna våtmarksstråk. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 
 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

Lå5 Långträsket 
Tidigare område nr 26-27 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Vägnät 95 Skellefteå-Arvidsjaur-Riksgränsen. Väg 95 är av 
särskild betydelse för regional och interregional 
trafik. 

Fornlämningar   
 Boplats  
 Viste  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5562, 5568 Till stor del gallrad tallproduktionskog på frisk 
rismark. Centralt finns ett parti med lågproduktiv 
tallsumpskog med blocksänkor.  

Naturvärde 5569 I västra delen en liten trädbunden myr med naturlig 
vegetation och hydrologi.  

Friluftsvärde 5570, 5572 Rastplatser med parkering, vindskydd, bänkar och 
eldstäder. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Myren i västra delen bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare område nr 
26-27). 
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F1 Fjällbonäs 
Tidigare område nr 20 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Byskeälven Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Vägnät 94 Arvidsjaur-Älvsbyn-E4. Väg 94 är av särskild 
betydelse för regional eller interregional trafik. 

Fornlämningar   
 Sammanförda 

lämningar 
 

Övriga bestämmelser     
Försvaret Hinderfritt område skjutfält 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0078, 0080, 0082, 
1490-1491 

Myrmark i norra delen som delvis dikats och 
påverkats av väg. Bebyggelse och tomtmark i den 
centrala delen. Produktionsskog av tall i varierande 
ålder i södra delen. I strandkanten finns bitvis 
starruggar. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0078  Skoterled längs kraftledning 
Bedömning utifrån  Inget motstående intresse. 

naturvärde 
Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Området utökat så att del av udden 
ingår. 
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By1 Byskeälven 
Tidigare område nr 9 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Semisjaur-Njarg  
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Östra Kikkejaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Byskeälven Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Rastbete av 
riksintresse för 
Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs för 
att kunna genomföra en lyckad flyttning. Rastbeten 
utgörs ofta av flera mindre områden, vilka alla är 
nödvändiga för att flyttleden skall kunna användas. 

Fornlämningar   
 Härd Fast fornlämning 
 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 
 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 
 Boplats Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser     
Försvaret Hinderfritt område skjutfält 

MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5805, 5808 Ung- och gallringsskog av tall på torr till frisk 
rismark med Inslag av frostsänkor och några 
sjönära öppna våtmarker. 

Naturvärde 5805, 5806 I östra delen ligger en naturlig, öppen våtmark i 
anslutning till sjön. På gränsen i den östra delen 
finns ett litet skogsparti med äldre selektivt brukad 
tallskog med naturskogskaraktärer i form av gamla 
träd och död ved. 

Friluftsvärde 5810 Skogsstig 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Områdena med naturvärde bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. 
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La1 Lauker 
Tidigare område nr 21 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Åbyälven  

Övriga Naturvärden   
 Sumpskogar  
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Fornlämningar   
 Härd Fast fornlämning 
 Boplats Fast fornlämning 
 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 
 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0509, 0510, 0514, 
0516, 0519 

Långsträckt område som i den centrala delen utgörs 
av odlad mark kring bebyggelse. Längs stranden 
finns här en bård av asp, björk och sälg. 
Skogsbestånden utgörs av ordinära 
produktionsskogsbestånd av varierande ålder och 
karaktär.  

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0511, 0515 Badstrand med grillplats, omklädningsrum, gungor 

och dass i den västra delen av området. Objektet 
genomkorsas av en skoterled. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Området justerat så att det även 
omfattar fastigheten Lövviken 1:6 
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ÖK3 Östra Kikkejaur 
Tidigare område nr 93 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Åbyälven  

Fornlämningar   
 Viste  
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0094, 0098 Tallproduktionskog på frisk mark av ristyp. Stora 
delar är nyplanterade. I norra delen finns ett 
bestånd av medelålders tall med inslag av gran. 

Naturvärde  Ekopark Dubblabergen 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Ekopark Dubblabergen. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat så att det inte ligger inom ekopark Dubblabergen. 
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ÖK4 Östra Kikkejaur 
Tidigare område nr 95 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Åbyälven  

Övriga Naturvärden   
 Sumpskogar  
Fornlämningar   
 Boplats  
 Härd Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0084, 0085, 0086, 
0087, 0089, 0092 

Långsträckt område med huvudsakligen ordinära 
barrskogsbestånd av varierande ålder och karaktär. 
Området genomkorsas av flera bäckar varav 
merparten är rätade. Kalavverkning har nyligen 
genomförts i områdets västra del. Bitvis finns ett 
stort inslag av fritidsbebyggelse. 

Naturvärde 0091 Hydrologiskt opåverkad våtmark i områdets 
centrala del. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarken i områdets centrala del bör undantas 
från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  
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ÖK5 Östra Kikkejaur 
Tidigare område nr 95 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Riksintressen   
Rennäringen Lambur Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Åbyälven  

Övriga Naturvärden   
 Sumpskogar  
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Fornlämningar   
 Område med 

skogsbrukslämning 
 

 Fyndplats  
 Boplatsområde  
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0084, 0085, 0086, 
0087, 0089, 0092 

Långsträckt område med huvudsakligen ordinära 
barrskogsbestånd av varierande ålder och karaktär. 
Området genomkorsas av flera bäckar varav 
merparten är rätade. Kalavverkning har nyligen 
genomförts i områdets västra del. Bitvis finns ett 
stort inslag av fritidsbebyggelse. 

Naturvärde 0091 Hydrologiskt opåverkad våtmark i områdets 
centrala del. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarken i områdets centrala del bör undantas 
från exploatering. 
 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  
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Pj1 Pjesker 
Tidigare område nr 70 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0757, 0760, 0762 Brukade tallbestånd av varierande ålder på frisk, 
risdominerad mark. I den västligaste delen finns ett 
parti med igenväxande jodsbruksmark som i 
strandkanten övergår i en starrdominerad våtmark. 

Naturvärde 0763 Starrdominerad våtmark i strandkanten i områdets 
västligaste del. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarken i den västliga delen bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  

  

Pj2 Pjesker 
Tidigare område nr 69 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0744, 0747 Området utgörs av brukade skogsbestånd av 
varierande ålder och karaktär. Längs stranden finns 
ett brett starrbälte. 

Naturvärde 0748, 0749 Starrdominerad våtmark längs stranden. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarksmiljön i strandzonen bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  
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Pj3 Pjesker 
Tidigare område nr 72 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Övriga Kulturvärden   
 Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude). 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0750, 0756 Stora delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Skogsbestånden utgörs av brukade tallbestånd av 
varierande ålder, mestadels på frisk mark.  

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  Båtbrygga och grillplats 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. LIS-område justerat så att mark med 
jordbruksstöd ej ingår i området. 
 

Pj4 Pjesker 
Tidigare område nr 73 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskälven  

Övriga Naturvärden   
 Sumpskogar  
Övriga Kulturvärden   
 Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude). 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0738, 0739, 0740, 
0741, 0742 

Stora delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Skogsbestånden utgörs av brukad barrskog på frisk 
till fuktig mark. I den östra delen finns en mindre, 
trädbevuxen myr som nyttjats för skogsbruk. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker.  
 

  

Pj5 Pjesker 
Tidigare område nr 74 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttled Östra Kikkejaur  
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskälven  

Övriga Naturvärden   
 Sumpskogar  
Övriga Kulturvärden   
 Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude). 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0734, 0735, 0736, 
0737 

Området utgörs till största delen av brukade 
tallbestånd av varierande ålder på torr mark. Bitvis 
finns även jordbruksmark. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. LIS-område justerat så att mark med 
jordbruksstöd ej ingår i området. 
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N1 Nyåker/Högbacka 
Tidigare område nr 1 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Flyttled Svaipa Området gränsar till flyttled för Svaipa 
Fornlämningar     
 Härd Övrig kulturhistorisk lämning 
  Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 
  Boplats Fast fornlämning 
  Härd Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 6% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 10% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 11% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 5557, 5560 Inom området finns produktionsbestånd av 

skiftande ålder och skötsel, till stor del äldre 
slutgallrade tallbestånd och igenväxande 
jordbruksmark. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 5555 Eldstad 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att all ny 
bebyggelse ska placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-
årsflöde har lagts in i planen. 
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Av1 Avaviken 
Tidigare område nr 2 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Riksintressen      
Rennäringen Flyttled av riksintresse  

för Svaipa 
Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den zon 
som krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring Ingen påverkan 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) Ingen påverkan 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) Ingen påverkan 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 5548, 5549, 5550, 

5551 
Utbredda hyggesytor med tallplanteringar, 
slutgallrade tallproduktionsbestånd och 
strandnära bård med myrmark och trivial 
tallsumpskog. Den östra delen har höga 
naturvärden (se nedan). 

Naturvärde 5543, 5545, 5546 Östra delen utgör ett varierat område med 
äldre barrblandskog med 
naturskogskaraktärer, utbredda partier med 
blocksänkor och våtmarker med senvuxen 
sumpskog och kärrstråk. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Den östra delen bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område justerat så att den östra  
delen med höga naturvärden inte ingår i LIS-området. 
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Av2 Avaviken 
Tidigare område nr 3,6,7 

Sametinget     
Samebyar Västra Kikkejaur   
Riksintressen      
Rennäringen Flyttled av riksintresse  

för Svaipa 
Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den zon 
som krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

 Flyttled av riksintresse  
för Mausjaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den zon 
som krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

Fornlämningar     
  Boplats Fast fornlämning 
 Härd Fast fornlämning 
 Område med 

skogsbrukslämningar 
 

 Fångstgrop  
 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 
 Kemisk industri  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 7% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 19% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 22% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 1443-1446, 5521, 

5524, 5526, 5529, 
5509, 5511, 5514, 
5515, 5516, 5517, 
5533, 5536 

Igenväxande jordbruksmarker och delvis 
övergivna tomtmarker. Brukade 
talldominerade barrbestånd mestadels på frisk 
rismark. I västra delen igenväxningsmark och 
ödetomt. I sydöstra delen av området finns ett 
par våtmarkspartier av typen sluttande kärr, 
trädbevuxen myr och sumpskog.  I nordöstra 
delen en liten trädbevuxen strandnära myr.  

Naturvärde 5509, 5514, 5515, 
5534 

Naturlig bäck som rinner in i sjön i den norra 
delen av området. Våtmarkspartierna utgör 
naturliga miljöer och hyser därför ett högt 
naturvärde. 

Friluftsvärde 5522, 5510 Strandnära öppen mark med eldstad och 
båtplatser. Flertalet mindre byggnader. Spång 
över våtmark i den östra delen. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Bäckmiljön bör undantas från exploatering. 
Våtmarkspartierna bör undantas från 
exploatering. Hänsyn bör tas vid markarbeten 
i anslutning till bäckmiljön. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 
3,6,7) och utökat. En rekommendation om att all ny bebyggelse ska 
placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i 
planen. 
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G1 Gullön 
Tidigare område nr 4 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Fornlämningar     
  Boplats  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 6% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 19% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 22% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 0008, 0009, 0011, 

0012 
Medelålders till äldre barrblandbestånd på 
mestadels frisk blåbärsmark, delvis lövrikt, 
tidigare genomhugget men nu lämnat för fri 
utveckling. Inom området finns även 
fritidsbebyggelse och igenväxande 
jordbruksmark. 

Naturvärde 0012 Naturvärdesobjekt i den nordvästra delen med 
äldre barrblandskog med 
naturskogskaraktärer. 

Friluftsvärde 0011 Båtbryggor utmed fritidsbebyggelse 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Den nordvästra delen bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område minskats så att nordligaste 
delarna av området inte ingår i LIS-området med hänsyn till den äldre 
barrblandskogen. En rekommendation om att all ny bebyggelse ska 
placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i 
planen. 

  

G2 Gullön 
Tidigare område nr 5 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   

Riksintressen      
Rennäringen Flyttled av riksintresse  

för Mausjaure 
Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den zon 
som krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

Fornlämningar     
 Fångstgrop  
 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 5% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 14% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 16% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 0466, 0483 Fritids- och permanentbebyggelse, 

småbåtshamn. Ordinära, barrdominerade 
skogsbestånd av varierande ålder och karaktär. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0464, 0468 Småbåtshamn, sandstrand 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område minskats i väster så att 
sumpskogen inte ligger inom LIS-området. En rekommendation om att 
all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-
årsflöde har lagts in i planen. 

 

 

 

 

 



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

  



Planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

 

 

G3 Gullön 
Tidigare område nr 8, 97 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Flyttled Mausjaure  
Riksintressen      
Rennäringen Flyttled av riksintresse  

för Mausjaure 
Geografiskt och ofta naturligt avgränsade 
stråk i terrängen. En flyttled utgörs av den zon 
som krävs för att renhjordar skall kunna flyttas 
mellan olika årstidsland. Zonens bredd 
(ca600m) varierar med terrängens 
beskaffenhet. 

Övriga Naturvärden   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Fornlämningar     
  Boplats Fast fornlämning 
 Härd Fast fornlämning 
 Fångstgrop  
 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude)  

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 8% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 26% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 29% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 0474, 0477, 0479, 

0481 
Sydöstra delen av området består av dikad 
blandsumpskog som i väst övergår i 
grandominerad barrskog på frisk mark av 
blåbärstyp. Åsen består av homogen, vuxen 
tallskog på torr, risdominerad mark med ett 
fältskikt av kråkbärsris och ljung. Sydvästra 
delen utgörs av produktionssbestånd av tall i 
varierad ålder.  

Naturvärde 0473, 0479, 1441-
1442 

Starr- och gräsdominerad våtmark i sydöstra 
delen i anslutning till vattendrag. Våtmarken 
genomkorsas av bäck. Geologiskt värde i form 
av ås med tydligt krön. Naturlig bäck med 
omgivande starr och videdominerad våtmark i 
områdets sydöstra del. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån  Den sydöstra delen bör undantas från 

naturvärde exploatering. Eventuell exploatering bör 
anpassas så att de geologiska formationerna 
inte förstörs. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 8 
och 97) och utökat. Gränsen har justerats så att sumpskogsområdet i 
sydöst inte ingår i LIS-området. En rekommendation om att de 
geologiska formationerna, åsen, ska bevaras så långt som möjligt har 
lagts in i planen. En rekommendation om att all ny bebyggelse ska 
placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i 
planen. 
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Må1 Månsträsk 
Tidigare område nr 41 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Fornlämningar     
  Härd  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 0499, 0501 Äldre barrblandskog på frisk mark som delvis 

dikats. Inom beståndet finns spår av 
avverkning. 

Naturvärde 0504, 0507 Äldre brukad barrblandskog med 
naturskogskaraktärer som senvuxna granar, 
stående och liggande död ved och en naturlig 
luckighet. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Vid exploatering bör hänsyn tas så att 
skogsområdet förblir sammanhängande så 
långt det är möjligt. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

LIS-område har justerats så att äldre brukad barrblandskog med 
naturskogskaraktärer inte ligger inom området. 
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Sl1 Slagnäsforsen 
Tidigare område nr 79 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintresse  
Vägnät E45 Viktigt stråk för godstransporter inom landet. 

Viktigt stråk för arbetspendling Malmberget-
Gällivare. Rekommenderad väg för 
transporter med farligt gods. E45 är ett viktigt 
stråk för turismen och binder samman ett stort 
antal inlandskommuner. 

Fornlämningar     
  Boplats  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med 
fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ 
inverkan på flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en 
cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens 
landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 31% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 40% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet 
att inträffa under en 100-
årsperiod) 43% av landytan översvämmas 

Naturvärdesinventering Foto Beskrivning 
Naturtyp 06, 0068 Ung tallproduktionskog på frisk till fuktig 

rismark. Delar av området utgörs av en 
avslutad täkt. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 07 Grillkåta i norra delen mot Slagnäs. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område / 
Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att all ny 
bebyggelse ska placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-
årsflöde har lagts in i planen. 
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St1 Storberg 
Tidigare område nr 80-81 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet,  
SCI Älvar 

Byskeälven  

Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Fornlämningar   
 Begravningsplats 

enstaka 
Fast fornlämning 

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Hinderfritt område skjutfält 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1422-1436, 5489, 
5498, 5499 

Bestånd av barrproduktionsskog i varierande ålder. 
I området finns ett antal våtmarker dominerade av 
starr och vide, samt en större bäck. I söder finns 
öppen jordbruksmark i anslutning till bebyggelse. 
Jordbruksmark och igenväxande jordbruksmark. 

Naturvärde 1422, 1425, 1433-
1434 

Ett antal våtmarker dominerade av starr och vide, 
samt en naturligt ringlande bäck.  

Friluftsvärde 5494, 5495, 1423, 
1429 

Skoterled och vindskydd. Ett par båtplatser och 
bryggor, samt grillkåta  

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarkerna samt bäcken i området bör undantas 
från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 80-81) 
och utökat. 
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Sj1 Sjnerraviken 
Tidigare område nr 78 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Fornlämningar   
 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 7% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 17% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet att 
inträffa under en 100-årsperiod) 19% av landytan översvämmas 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0485, 0488, 0491 Huvudsakligen ung- och gallringsbestånd av tall 
och tall/gran på frisk, risdominerad mark. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

En rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan högsta 
dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i planen. 
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NB1 Nya Bastuselet 
Tidigare område nr 42 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Flyttled Maskaure Området gränsar till flyttled för Maskaure 
Svår passage Maskaure Området gränsar till svår passage för Maskaure 
Fornlämningar   
 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 6% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 19% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet att 
inträffa under en 100-årsperiod) 22% av landytan översvämmas 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0493, 0494, 0496 Långsträckt område som till stor del utgörs av 
ordinära, brukade tallbestånd med varierande 
beståndsålder. Inom området finns även 
igenväxande jordbruksmarker med lövbiotoper av 
asp och sälg. 

Naturvärde - - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat så att naturvärdesobjektet med lövbiotop inte ingår i LIS-
området. En rekommendation om att all ny bebyggelse ska placeras ovan 
högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i planen. 
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Sa1 Sandforsdammen 
Tidigare område nr 77 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Flyttled Mausjaure  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse för 
Mausjaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Flyttled av 
riksintresse för 
Maskaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Övriga Naturvärden   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Fornlämningar   
 Härd  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 15% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 30% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet att 
inträffa under en 100-årsperiod) 74% av landytan översvämmas 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5689, 5693, 5697 Nästan uteslutande ungskog- och gallringsbestånd 
av tall på lågproduktiva rismarker. Några mindre 
våtmarksstråk och sumpskogspartier. Hårdgjorda 
strandbrinkar med ruderatmark (skräpmark) och 
uppväxande tall. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 5695, 5698 Grillkåta på strandbrink vid ”Långholmsavlägget”. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. En rekommendation om att all ny 

bebyggelse ska placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde 
har lagts in i planen. 
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Sa2 Sandforsdammen 
Tidigare område nr 75-76 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse för 
Mausjaure 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Övriga Naturvärden   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Fornlämningar   
 Fångstgrop Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Översvämning 
Skellefteälven pga 
dammbrott vid olika 
flödesscenarion 

Normal vattenföring 10% av landytan översvämmas 
100-årsflöde (40% sannolikhet att 
inträffa under en 50-årsperiod) 41% av landytan översvämmas 
10 000-årsflöde (1% sannolikhet att 
inträffa under en 100-årsperiod) 81% av landytan översvämmas 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5701, 5705, 5709, 
5714, 5716 

Huvudsakligen ungskogsbestånd av tall och 
tall/gran på frisk till fuktig och ofta dikad mark. 
Här finns även hårdgjorda strandbrinkar med 
ruderatmark (skräpmark) och uppväxande tall. 
Delar av området utgörs av hygge och 
tallplantering. Våtmarksområde i norra delen som 
är påverkat av dikning. 

Naturvärde 5706, 5711, 5720, 
5721 

Mycket litet, centralt beläget skogsparti med ett 
granbestånd med naturskogskaraktärer som äldre 
träd och död ved. I sydöstra delen mot vattnet finns 
ett äldre sparat barrblandbestånd med 
naturskogskaraktärer som död ved, gamla träd och 
vildvuxen skogsstruktur. Mot vattnet i sydöst finns 
en sparad bård av tall med äldre och grövre träd 
och död ved. I denna del finns också en liten 
våtmark med tjärn med naturlig vegetation och 
hydrologi.  

Friluftsvärde 5708, 5713 Grillplats. Småjakts- och fiskestigar. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Det äldre skogsbeståndet bör undantas från 
exploatering. Områden med höga naturvärden i den 
sydöstra delen bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 75-76) 
och utökat. Område justerat så att naturvärden i sydöstra delen inte ligger 
inom LIS-område. En rekommendation om att all ny bebyggelse ska 
placeras ovan högsta dämningsgräns vid 10 000-årsflöde har lagts in i 
planen. Området minskat eftersom större delen ligger nedanför 
dämningsgränsen. 
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Ab1 Abborrträsk 
Tidigare område nr 96 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Fornlämningar   
 Härd  
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Hinderfritt område skjutfält 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0806, 0809, 0816 Merparten av området utgörs av tomtmark som 
omges av produktionsskog av varierande ålder med 
ordinära naturvärden. I områdets sydvästra del 
finns igenväxande jordbruksmark. 

Naturvärde 0811 Två mindre tjärnar i områdets östra del varav den 
sydligare belägna omges av en våtmarksbård. 

Friluftsvärde 0814 Skoterled i områdets västra del. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Tjärnarna och den omgivande våtmarken i 
områdets östra del bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område justerat så att tjärnarna i den 
östra delen inte ingår i LIS-området. 
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Ny1 Nyvall 
Tidigare område nr 17 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 1411-1421, 5761, 
5762 

Kalhygge med tallplantering och björk. Litet 
sumpskogsparti i svacka i terrängen. I öster finns 
bebyggelse med anslutande öppen, tidigare brukad 
mark. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 1421 Båtplatser och bryggor i anslutning till Nyvall. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område utökat. 
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Jä1 Järvträsk 
Tidigare område nr 15-16 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Övriga Kulturvärden   
 Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
Fornlämningar   
 Fångstgrop Fast fornlämning 
 Sammanförda 

lämningar 
 

 Begravningsplats 
enstaka 

Fast fornlämning 

 Offerplats  
 Fyndplats  
 Fornlämnings-

liknande bildning 
Övrig kulturhistorisk lämning 

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5722, 5725, 5730, 
5734, 5735, 5737, 
5743, 5745, 5748, 
5749, 5751, 

En stor del utgörs av bebyggelse och tomtmark runt 
sjön. Här finns också öppen mark med 
bete/äng/vall (bevarandeprogram odlingslandskap). 
I östra delen finns jordbruksmark. Skogsbestånden 
utgörs av ordinära barrproduktionsbestånd av 
varierande ålder och skötsel. Sjönära finns 
sumpskogspartier. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 5728, 5738, 5739 Vindskydd med grillplats. I östra delen badplats 

med omklädningshytt, brygga, vindskydd och 
grillplatser.  

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område i hopslaget (tidigare nr 15-16). 
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My1 Myrträsk 
Tidigare område nr 18 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintressen   
Rennäring Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Tjärnheden Lösa avlagringar 
Fornlämningar   
 Härd Fast fornlämning 
 Kemisk industri  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5767, 5768, 5769, 
5772, 5673 

Sydvästra delen består av äldre naturskogsliknande 
tallskog (nyckelbiotop). 
I övrigt utgörs området av småbrukade 
skogsbestånd av skiftande ålder och skötsel och 
avverkningsytor. Mindre partier utgörs av 
sumpskog och beskogad myr på dikad mark. Här 
finns även igenväxningsmark och ödetomter, 
mindre våtmarker och liten tjärn. 

Naturvärde 5765, 5774 I sydvästra delen finns en gammal 
naturskogsliknande tallskog med gamla och grova 
tallar (nyckelbiotop). Liten naturlig tjärn. 

Friluftsvärde 5763 Liten grillplats i sydvästra delen. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Nyckelbiotopen bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte bäckar och våtmarker samt mark inom 10 meter 
avstånd från bäckar och våtmarker. Område justerat så att nyckelbiotopen 
inte ligger inom LIS-området. 
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LIS-verksamhet och planeringsunderlag 

Nr 1 Arvidsjaursjön 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Riksintressen   
Rennäring Flyttled av 

riksintresse för 
Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Naturvård Byskeälv Fauna, Lösa avlagringar, vattendrag, älvdal 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Hinderfritt område skjutfält 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0074, 0075 Kalhygge efter avverkad tallproduktionskog. En 
bård med tallar finns lämnad mot vattnet. Frisk 
mark av blåbärsristyp. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 5763 Liten grillplats i sydvästra delen. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Nyckelbiotopen bör undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat så att nyckelbiotopen inte ligger inom LIS-område. 
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Nr 2 Piteälven 
Nedre Ljusselforsen 

Sametinget     
Samebyar Ståkke   
Flyttled Luokta-Mávas  
 Ståkke  
Riksintressen   
Rennäring Flyttled av 

riksintresse för 
Luokta-Mávas 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Åberget  Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Fornlämningar   
 Husgrund, historisk 

tid 
Övrig kulturhistorisk lämning 

 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 
 Härd Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0708, 0712, 0714 Merparten av området utgörs av brukade 
barrskogsbestånd med ordinära naturvärden på frisk 
rismark. I den nordöstra delen finns en långsträckt 

våtmark. En väg löper genom området längs älven 
och här finns bitvis fuktiga sänkor som domineras 
av lövvegetation. 

Naturvärde 0717 I områdets nordöstra del finns en trädbevuxen 
våtmark som genomkorsas av en naturligt ringlande 
bäck. 

Friluftsvärde 0707, 0713, 0716 Flera rastplatser med parkeringsmöjlighet varav 
vissa med vindskydd och grillplatser. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarks- och bäckmiljön i områdets norra del bör 
undantas från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat efter sveaskogs utbredning för etableringsområden inom 
ekopark Piteälven 
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Nr 3 Piteälven 
Trollforsen 

Sametinget     
Samebyar Ståkke   
Riksintressen   
Rennäring Flyttled av 

riksintresse för 
Luokta-Mávas 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Flyttled av 
riksintresse för 
Ståkke 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Åberget  Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Fornlämningar   
 Viste Övrig kulturhistorisk lämning 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0676, 0677 Ung produktionsskog av tall på torr, risdominerad 
mark. I den norra delen finns ett blötare parti med 
lövinslag. 

Naturvärde  - 

Friluftsvärde 0679, 0681 Rastplats med skyltar, flera grillplatser, stora 
parkeringsytor och dass. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat efter sveaskogs utbredning för etableringsområden inom 
ekopark Piteälven 
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Nr 4 Piteälven 
Södra Trollforsen 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Riksintressen   
Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Fornlämningar   
 Husgrund, historisk 

tid 
Övrig kulturhistorisk lämning 

 Boplats Fast fornlämning 
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0637, 0638, 0640 Brukade barrskogsbestånd av olika beståndsålder 
på skiftande marktyper som genomskärs av ett stråk 
som översvämmas regelbundet och där 
vegetationen utgörs av starr och vide. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0633, 0634, 0641 Skyltad rastplats med stor parkering, flera 

grillplatser och dass. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Ingen förändring 
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Nr 5 Piteälven 
Burmabron 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttleder Luokta-Mávas  
 Ståkke  
Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Luokta-Mávas 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Vägnät E45 Viktigt stråk för godstransporter inom landet. 

Viktigt stråk för arbetspendling Malmberget-
Gällivare. Rekommenderad väg för transporter med 
farligt gods. E45 är ett viktigt stråk för turismen 
och binder samman ett stort antal 
inlandskommuner. 

Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Övrig natur & kultur   
 Sumpskogar  
Fornlämningar   
 Obestämbar  
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0724, 0725, 0727 I norra delen finns äldre granskog på fuktig mark 

genom vilken en sten- och blockrik svämfåra löper. 
I den södra delen finns brukade bestånd av ung 
tallskog på frisk mark. 

Naturvärde 0726, 0728 Äldre granskog i områdets norra del med 
naturvärdesstrukturer i from av död ved, grova träd, 
diametervariation och stort lövinslag. 

Friluftsvärde 0719 Liten väg och fiskestigar längs älven.  
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Granskogen i områdets norra del bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat efter sveaskogs utbredning för etableringsområden inom 
ekopark Piteälven 
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Nr 6 Byskeälven 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur, 

Västra Kikkejaur 
  

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Byskeälven Område som genom urvals kriterier utpekats som 
särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Rastbete av 
riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Under flyttning mellan olika betesområden ger 
rastbeten renen den föda och vila som behövs för 
att kunna genomföra en lyckad flyttning. Rastbeten 
utgörs ofta av flera mindre områden, vilka alla är 
nödvändiga för att flyttleden skall kunna användas. 

Naturvård Byskeälven Fauna, lösa avlagringar, vattendrag, älvdal 
Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Byskeälven  

Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0767, 0768 Mestadels öppen mark som utgörs av 
parkeringsplatser och en gräsyta. Inom området 
finns även små partier av brukade tallbestånd. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0765, 0766, 0770 Rastplats med grillplats och skyltar. Här finns även 

en gammal kiosk. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Ingen förändring 
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Nr 8 Moskosel 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur,    
Flyttleder Östra Kikkejaur  
 Luokta-Mávas  
Riksintressen   
Rennäringen Svår passage av 

riksintresse  
för Östra Kikkejaur 

Kritisk passage i samband med renflytt där 
framkomligheten är viktig för att flyttleden ska 
kunna nyttjas. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Östra Kikkejaur 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0152 Tallproduktionskog på torr mark med fältskikt av 
ris. Sandstrand i strandlinjen. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0150, 0151 Sandstrand och camping. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Ingen förändring 
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Nr 9 Lomträsk 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur,    
Flyttleder Östra Kikkejaur 

Semisjaur-Njarg 
Området gränsar till flyttled för nämnda samebyar.  

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven 

Övrig natur & kultur   
Våtmarksinventering Vissa naturvärden  
Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0116, 0117, 0118 Produktionsskog av tall på frisk mark där fältskiktet 
domineras av lingonris. En befintlig stuga i 
strandkanten. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Ingen förändring 

 

Nr 10 Lomträsk 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur,    
Flyttleder Östra Kikkejaur 

Semisjaur-Njarg 
Området gränsar till flyttled för nämnda samebyar. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven 

Övriga bestämmelser     

Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector Altitude 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0113 Produktionsskog av tall på frisk mark av 
blåbärsristyp som genomkorsas av mindre våtmark 
med naturlig hydrologi. 

Naturvärde 0112 En mindre del av området utgörs av en liten, 
trädbunden, hydrologiskt opåverkad våtmark med 
surdråg. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarken som genomkorsar området bör undantas 
från exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte våtmarken samt mark inom 10 meter avstånd från 
våtmarken.  

 

Nr 13 Lomträsk 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur,    
Flyttleder Östra Kikkejaur, 

Semisjaur-Njarg 
 

Riksintressen   
Rennäringen Flyttled av 

riksintresse  
för Semisjaur-Njarg 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Östra Kikkejaur 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven 

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector Altitude 
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Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0109 Produktionsskog av tall på frisk mark med ett 
fältskikt av ris. I östra delen finns en mindre 
våtmark. 

Naturvärde 0111 En liten, hydrologiskt opåverkad våtmark i östra 
delen av området. Området har vissa geologiska 
värden då det utgör en del av en tydlig ås. 

Friluftsvärde  - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Våtmarken i områdets östra del bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte våtmarken samt mark inom 10 meter avstånd från 
våtmarken.  
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Nr 11 Piteälven 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Flyttleder Ståkke  
Riksintressen   
Rennäringen Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Flyttled av 
riksintresse  
för Ståkke 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Övrig natur & kultur   
 Sumpskogar  
Fornlämningar   
 Viste Övrig kulturhistorisk lämning 
 Husgrund, historisk 

tid 
Övrig kulturhistorisk lämning 

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0646, 0647, 0648, 
0649 

Merparten av området utgörs av brukade 
tallbestånd på torr mark. I ett smalt skogsbestånd 
närmast älven finns inslag av äldre, senvuxna 

granar. Området genomkorsas av kraftledning. 
Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0644 Grillplats, fiskestig och en mindre stuga. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte våtmarken samt mark inom 10 meter avstånd från 
våtmarken.  
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Nr 12 Storberg 
 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure    
Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Byskeälven  

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Hinderfritt område skjutfält 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5502 Ordinära produktionsbestånd av varierande ålder 
och karaktär. 

Naturvärde 5503 Liten strandnära våtmark i den centrala delen med 
myr- och kärrvegetation. 

Friluftsvärde 5507, 5508 Ett par små stigar, nybyggd brygga. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Den strandnära våtmarken bör undantas från 
exploatering. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte våtmarken samt mark inom 10 meter avstånd från 
våtmarken.  
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Nr 14 Tjärnhedenområdet 
 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Stängsel, Styrarmar Spärrstängsel Mausjaure 
Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Tjärnheden Lösa avlagringar 
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5755, 5758  Ungskogsplantering av tall på torr rismark. Mot 
sjön i väst finns kvarlämnad tall på krön och i 
sluttning. 

Naturvärde 5755, 5758, 5759 På krönet och i sluttningen mot sjön finns ett 
kvarlämnat tallbestånd med inslag av äldre och 
grövre tallar. 

Friluftsvärde 5757 Små stigar utmed sjön. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Det äldre tallbeståndet mot sjön bör undantas från 
exploatering.  

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område justerat så att äldre tallbestånd på krön och sluttning i den centrala 
delen inte ingår i LIS-området. 
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Nr 15 Tjärnhedenområdet 
Tidigare område nr 15-17 

Sametinget     
Samebyar Mausjaure   
Riksintressen   
Rennäringen Hedberg Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Naturvård Tjärnheden Lösa avlagringar 
Fornlämningar   
 Boplats  
Övriga bestämmelser     
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 5779, 5782, 5776, 
5784, 5780, 5783 

Tjärnar i terräng med isälvsavlagringar och 
moränkullar. Ung- och gallringsbestånd av tall på 
väldränerade torra till friska ris- och lavmarker. I 
sänkor finns små partier med fuktigare skogsmark 
med gran, tall och björk. 
Mindre våtmarkstråk i anslutning till tjärnarna. 

Naturvärde 5784 Vissa geologiska värden knutna till 
isälvsavlagringar. 

Friluftsvärde 5779, 5781 Nät av små stigar runt tjärnarna. Lägerplats med 
kåta och eldstad. 

Bedömning utifrån 
naturvärde 

5786, 5787 Området bedöms kunna exploateras med 
försiktighet. Våtmarksstråk bör undvikas. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Område omfattar inte våtmarken samt mark inom 10 meter avstånd från 
våtmarken. Område i hopslaget, tidigare nr 15-17. 
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Nr 18 Piteälven 
 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Riksintressen   
Rennäringen Malmesjaure Område som genom urvals kriterier utpekats som 

särskilt viktiga för rennäringen. De utgör 
kraftcentrum inom samebyn och har en totalkvalitet 
som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

 Flyttled av 
riksintresse för 
Konventionsområde 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Naturvård Piteälven Berg, fauna, älvdal, flora, myr, vattendrag 
Friluftsliv Piteälven Fritidsfiske, kulturstudier 
Skyddad Natur & Kultur  
Ekopark Piteälven  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp 0627, 0629, 0630, 
0632 

Merparten av området utgörs av brukad tallskog på 
torr till frisk mark av ristyp. I ett stråk närmast 
älven är marken blockig och här växer äldre 
blandskog. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde 0631, 0632 Rastplats med eldstäder och dass i den södra delen 

av området. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Förändringar av område 
/ Ställningstaganden 

Ingen förändring.  
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Nr 20 Moskosel 
Tidigare LIS-boende nr 40 

Sametinget     
Samebyar Östra Kikkejaur   
Riksintressen   
 Flyttled av 

riksintresse för Östra 
Kikkejaur 

Geografiskt och ofta naturligt avgränsade stråk i 
terrängen. En flyttled utgörs av den zon som krävs 
för att renhjordar skall kunna flyttas mellan olika 
årstidsland. Zonens bredd (ca600m) varierar med 
terrängens beskaffenhet. 

Skyddad Natur & Kultur  
Natura 2000 Art- och 
habitatdirektivet SCI 
Älvar 

Piteälven  

Övriga bestämmelser     
Försvarsmakten Influensområde luftrum 
 Stoppområde för höga objekt Vidsel / Jokkmokkövnings- 

flygplats 
MSA – Minimum Sector 
Altitude 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består av en cirkel med radien 
55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 

Naturvärdes-
inventering 

Foto Beskrivning 

Naturtyp  Tallproduktionsskog på torr mark med ett fältskikt 
av ris. Grund sandbotten närmast stranden. 

Naturvärde  - 
Friluftsvärde  Båtiläggningsplats 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

 Inget motstående intresse. 

Hänsynstagande Område justerat så att våtmarken inte omfattas. Område tidigare angivet 
som LIS-boende nr 40. Kommunen har valt att behålla området men har 
tydliggjort att detta område enbart är avsett för anläggningar för det rörliga 
friluftslivet i planen. 
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