
LIS-områden Arvidsjaurs kommun 
Inventering utförd 3 oktober 2019 av Agneta Nauclèr på Arvidsjaurs kommun. 

Stä1 - Städdjejaur Beskrivning 

Naturtyp Moränmark med varierande blockstorlek i grunden. Övre delen av 
udden är sedan tidigare avverkad, bestående av låg produktionsskog 
(ungtall) med i huvudsak ristäkt mark. Enstaka tallar lämnade vid 
tidigare avverkning. Längre ner på udden i huvudsak blandad skog av 
tall och björk med diverse kluster av stora enebuskar. Två mindre 
gräsbevuxna områden finns i anslutning till där koncentrationen av 
enebuskar är som störst. Till stor del snårig mark med mer ojämn 
morän som grund. En större gallring har skett på udden relativt 
nyligen och avverkat material finns lämnat på platsen.  
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Naturvärde Flertalet exemplar av större hackspett (Picoides major) syntes och 
hördes i norra delen av området. Gamla lövträd och döda tallar är 
viktiga för hackspetten.  I skogen som är kvar längs västra sidan av 
udden finns ett antal mycket fina och stora björkar och någon tall 
som sannolikt är till åren. Ett antal döda tallar finns inom området 
och dessa bör i den mån det är möjligt sparas. 

 
En gärdsgård finns inom västra delen av området inom den 
avverkade zonen. 

 
Friluftsvärde En eldstad hittades i anslutning till avverkningsområdet. Har troligtvis 

använts av de som gjorde avverkningen. 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse men i den mån det är möjligt bör de stora 
björkarna sparas. Hackspetten störs inte så mycket av mänsklig 
aktivitet och bedöms inte påverkas negativt av småskalig byggnation 
i området. 



La2 – Sjönäs Beskrivning 

Naturtyp Udden. Ganska risig mark med mycket mossa och blöta i grunden. 
Ganska tät relativt ogenomtränglig skog med mycket uppvuxen sly. 
Höga smala björkar med inslag av en del gran och tall. Liten 
sandstrand på norra delen där udden är som smalast och området är 
bebyggt med fritidshus.  
 
Övriga området: Mestadels tallskog av varierande ålder, relativt tät 
närmst vägen, mer öppen tallskog innanför. Frisk rismark på trolig 
sandgrund blandat med ett par större myrmarkspartier. 
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Naturvärde - 

Friluftsvärde - 
Bedömning utifrån 
naturvärde 

Inget motstående intresse.  
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