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LIS-områden Arvidsjaur kommun 
Inventering utförd 2020-06-20 av Gunhild Israelsson, Pelagia Nature & Environment AB. 
Våtmarker markerade i kartor med orange rastrering. 

 

Ki1 Beskrivning 

Naturtyp Medelålders- yngre tallskog med visst inslag av yngre gran och björk i varierande 
ålder. Fuktigare partier med högre inslag av björk. Låg förekomst av död ved. 
Objektets sydvästra del gallrad och nyttjad som cross-/cykelbana. 

Foto 
5042, 5067 

 
 

 
Naturvärde -  

Friluftsvärde - 

Bedömning utifrån naturvärde Inget motstående intresse 
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Fr3 Beskrivning 

Naturtyp Till mestadels nygallrad medelålders tallskog med trädbeväxta dikade och 
plockhuggna våtmarker som på vissa håll håller på att växa igen. Vid 
inventeringstillfället var det högvatten och den obebyggda udden i nordväst kunde 
ej nås. Späd död ved hade efterlämnats där skogen gallrats, mängden grov död ved 
däremot låg. 

Foto 
4792 

 
 

 
Naturvärde -  

Friluftsvärde - 

Bedömning utifrån naturvärde Inget motstående intresse 
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Re1 Beskrivning 

Naturtyp Barrblandskog med inslag av ett mindre hygge och små fuktstråk. Därigenom bitvis 
stort inslag av lövträd och sly i form av främst björk och sälg. Varierande trädålder 
med äldre träd i områdets centrala delar där det även är högre självföryngring. 
Områdets östra del bestående av gallrad tallskog längst i öst som övergår i en 
plockhuggen barrblandskog med bitvis stort inslag av björk. Partiet mellan 
ängsmarkerna och sjön är inhägnad och består av barrblandskog med inslag av björk, 
något lägre förekomst av björksly och sälg, förmodligen till följd av betning. Längst i 
väst består området av trädbeväxt våtmark och större delen av objektet är påverkat 
av dikning. 

Foto 
4903, 4915, 4943 
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Naturvärde Parti med något högre trädålder och högre grad av självföryngring i områdets 

centrala delar kan gott undantas från exploatering om viljan finns. 

Friluftsvärde - 

Bedömning utifrån naturvärde Inget motstående intresse. Rekommendation för undantag i karta. 


