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~ STATENS NATURVARDSVERK 

Avdelning l Byrå 

snvpm 1s1o 

N a tu rresu rsavdelni n gen 
Författare 

Redaktör: Rolf LÖfgren 

Dokumentets titel 

Urskogar 
Inventering av urskogsartade områden i Sverige 
Del 4 Norrbottens län utom fjällregionen 

Sammandrag 

l Datum 
1986-12 

Rapporten är del 4 av naturvårdsverkets och skogsstyrelsens redovisning 
av en landsamfattande inventering av urskogsartade områden. Den inne-
håller beskrivningar, värdeomdömen m m av urskogsartade områden 1 

Norrbottens län nedanför fjällregionen. 

Syftet med rapporten är i första hand att den skall utgöra ett av under-
lagen för skydd av värdefull natur, för beaktande i skoglig planering 
och vid kommunal planering. 

Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas såsom 
representerande naturvårdsverkets ståndpunkt. 
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INLEDNING 

Denna rapport ingår i en serie delrapporter från den inventering av urskogar 
som under åren 1978-1983 genomförts av statens naturvårdsverk och 
skogsstyrelsen samt länsstyrelserna och skogsvårdsstyrelserna. Inventeringen 
har samordnats av en arbetsgrupp med medlemmar från naturvårdsverket, 
skogsstyrelsen, domänverket och länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Arbetsgruppen har genom kursverksamhet i inventeringens inledning och 
fältbesök på några områden inom varje län sökt få de länsansvariga att göra 
bedömningarna av områdenas kvalitet från urskogssynpunkt på ett likartat 
sätt. Bedömningen av de allra flesta områdena har sedan helt genomförts av 
länsansvariga. 

Syfte med inventeringen är att ta fram ett underlag för att kunna skydda 
särskilt värdefulla urskogsområden. Från serien •uRsKOGAR, INVENTERING AV 
URSKOGSARTADE OMRADEN I SVERIGE", publicerades under år 1982 dessa 
delrapporter med följande innehåll: 

Del 1 - Allmän del 

Del 2 - Södra Sverige 

Del 3 - Norra Sverige 
utom Norrbottens 
län och 
fjällregionen 

Syfte, metodik, delundersökningar, urskogens 
ekologi, sammanfattande resultatredovisning, 
säkerställandearbetet m m. 

Objektvis redovisning för Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs-
och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, 
Örebro och Västmanlands län. 

Objektvis redovisning för Kopparbergs, 
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och 
Västerbottens län. Fjällregionen ingår inte. 

Länsvisa utdrag från del 2 och 3 

1984 publicerades: 

Del 5 - Fjällregionen Objektvis redovisning av fjällurskogar i 
Kopparbergs , Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. 

Denna del 4 är den sista i rapportserien om urskogar. Den innehåller 
information om inventerade urskogsområden i Norrbottens län nedanför 
fjällregionen. 

Områdenas läge redovisas på en översiktskarta. På kartan har också gränser 
för naturgeografiska regioner lagts in. En förteckning över urskogsobjekten 
redovisas i anslutning till översiktskartan. 
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För varje område redovisas i tabellform 

geografisk belägenhet (naturgeografisk region, kommun, topografiskt 
kartblad, koordinater och lägesbeskrivning). 

markägarkategori (domänverket, bolag, privata etc) 

skydd (nationalpark, naturreservat, domänreservat, saknas) 

areal (skogsmark och totalt) 

ålder (oftast äldsta trädgeneratinen inom området, ibland 
åldersspridningen eller den dominerande åldersgruppen) 

bonitet (låg, medel eller hög; markens produktionsförmåga med länet 
eller regionen som referensområde) 

värdeklass (klass 1 eller 2; klass utgör de mest värdefulla 
urskogsområdena, kriterier för urval och värdering redovisas i 
delrapport 1). 

Förutom tabellsammanställningen finns för varje område en mycket kortfattad 
beskrivning i ord och ett utsnitt ur den topografiska kartan som visar 
områdets läge och ungefärliga gränser. 

Det skall påpekas att för många områden är bedömningarna endast översiktligt 
gjorda. Dessutom har under inventeringen i de flesta fall bara 
trädbeståndens tillstånd kunnat beaktas. Detta innebär t ex att avgränsning 
liksom areal- och åldersuppgifter vid en senare detaljinventering kan komma 
att ändras. I detta skede kan naturligtvis även andra aspekter än rena 
urskogsvärden komma att beaktas - t ex särskilda flora- och faunavärden. 

Det skall vidare påpekas att beskrivningen av varje område av utrymmesskäl 
är starkt nedkortad, varför den - åtminstone för vissa områden - kan 
upplevas som alltför schablonartad. 
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Förteckning över urskogsobjekt i Norrbottens län nedanför fjällregionen. 

Natur- Areal ha 
geogr Värde-

klass Bonitet Al der skog * Totalt Skydd Namn reg 

Sandön 29 2 M 250 70 70 saknas 
Krokliden 29 1 M 150-250 275 310 Dr 
snöberget 29 2 M -350 60 60 saknas 

A träsket 30 2 M 30-270 47 53 Dr 
Långträskberget 30 2 M 250 50 59 Dr 
Görjeån 30 1 M-H 230 120 120 saknas 
Snipen 30 2 M 100 65 65 saknas 
Granberget 30 1 M-H -200 110 140 Dr 
Iso Kuusivaara 30 2 M -250 55 55 Dr 
Svartberget 30 1 L-H -300 670 825 Dr 

Luobbalheden 32 2 M 240 75 75 Dr 
naraliden 32 2 M -300 340 340 Dr 
Norrdal 32 2 M -300 40 44 Dr 
Nakteberget 32 1 L-H -400 344 344 Nr 
Spjutberget 32 1 H 250 180 200 saknas 
Gaddaberget 32 1 M -300 317 392 Dr 
Reivo 32 1 L-H -400 7 453 9 064 Dr 
Nilasjokk 32 2 M -300 112 156 Dr 
Vitberget 32 1 L 220 474 519 Dr 
solberget 32 2 M 180 77 86 Dr 
Snipalandet 32 2 M -200 120 280 saknas 
Stuortjåkkå 32 2 L 250 110 110 saknas 
Ser r i 32 1 L-M -250 2 200 3 500 Nr 
Ligga 32 2 M -300 300 404 Dr 
Aimojokk 32 2 M 250 40 50 saknas 
Blåkölen 32 1 M -350 535 595 Dr 
Hällberget 32 2 M -300 55 123 Dr 
Pellokielas 32 1 M -550 147 206 Nr 
Granlandet 32 1 L-M -300 11 500 23 100 Dr 655ha 
Kuusivaara 32 1 M -250 1 210 1 400 Dr 
Jalomaa 32 2 M -300 350 350 saknas 
Suorsapakka 32 1 M -350 300 350 Dr 
Tervajoki 32 1 H -300 130 130 saknas 

sördöttern 33 2 L -400 600 800 Dr 236ha 
Kuottavare 33 2 L 250 80 92 Dr 

Tunturi t 52 1 L -300 6 500 10 000 saknas 
Puolva 52 1 M -400 360 610 Nr 
Jylkkyvaara 52 1 L -300 600 900 Dr 
Kursukangas 52 2 L-M -450 120 150 Dr 70 ha 
Naakakero 52 1 L -300 260 260 saknas 

* Produktiv skogsmark och Totalt ha: 36 451 56 387 
skogsbevuxna impediment Varav skyddat: 16 832 21 603 

Haturgeografiska regioner 
29 Kustslätter och dalar vid Bottenviken 
30 Norrlands vågiga bergkullterräng 
32 N Norrlands barrskogar och bergkullslätter 
33 Förfjällsregionen 
52 Norra barrskogslappland 
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SANDÖN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Luleå 
24 L NO 
7284/1800 
8 km so Luleå 
Privat 
saknas 

8 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Kustslätter och dalar 
vid Bottenviken (29) 
70 ha 
250 år 
Medel 
2 

Del av större ö strax utanför Luelå. Området innehåller främst grov, 
gammal tallskog men även inblandning av gran och rena granbestånd. Marken 
är i huvudsak plan och består av grusig-sandig morän. Viss nivåskillnad 
finns dock genom en rullstensås och strandvallar. Dominerande skogstyp är 
torr ristyp. Torrträd, högstubbar och lågor förekommer. Begränsad 
förekomst av gamla stubbar visar att delar av området genomgåtts av svag 
plockhuggning. Längs stränderna finns fritidsbebyggelse. 

Området är det enda urskogsobjekt som kommit fram i inventeringen inom 
Norrbottens skärgård. 



KROKLIDEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Boden 
25 L NV 
7335/1765 
15 km NV Boden 
Domänverket 
Domänreservat 

9 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Kustslätter och dalar 
vid Bottenviken (29) 
310 ha (275 ha skog) 
150-250 år 
Medel 
1 

Område med kuperad terräng, flera berg och däremellan låglänta partier. 
Nivåerna varierar mellan 70-200 m ö h och bergen har delvis branta stup. 
I de lägre delarna finns myrmarker och bäckdråg. södra delen domineras av 
tall, norra delen av gran. Även asp förekommer, främst i en ravin i 
områdets mitt. Spår av skogsbrand i äldre stubbar och torrträd finns 
allmänt i de södra och nordöstra delarna. Gamla stubbar av tall visar att 
viss plockhuggning förekommit. Äldsta skogen - ca 250 år - finns i 
områdets norra del. 

Områdets varierade natur- och skogstyper, dess ringa kulturpåverkan samt 
den avsevärda storleken för det kustnära läget ger högsta värde. 



SNÖBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Luleå 
25 L NO 
7335/1779 
4 km s Niemisel 
Bolag 
saknas 

10 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Kustslätter och dalar 
vid Bottenviken (29) 
60 ha 
- 350 år 
Medel 
2 

Markant kalottberg i anslutnig till Roneälvens dalgång. Bergets osvallade, 
finjordrika topplatå är helt jämn och bevuxna med frodig granskog. 
sluttningarna är däremot starkt ursvallade, blackiga - bl a flera stora 
klapperfält - och talldominerade. På sluttningarna finns spår av bränder, 
den senaste från ca 1860, däremot ej på platån. 

Området är berört av äldre, sporadiska huggningar. Yxhuggna stubbar 
påträffas främst i de talldominerade delarna. Torrträd och lågor av gran 
är vanliga på platån och av tall på bergets södra sluttning. Enstaka 
tallar har uppnått en ålder av 350 år. 

Området har begränsad areal men ger en intressant, karakteristisk bild av 
den naturliga skogsvegetationen på ett kalottberg. Det är även ett 
välfrekventerat utflyktsmål. 
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Frodig granskog på Snöbergets topplatå. (Foto: G. Öhman) 

Klapperf~lt på Snöbergets sluttning. (Foto: G. Öhman) 



ATRÄSKET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvsbyn 
25 K SV 
7306/1705 
10 km SV Vidsel 
Domänverket 
Domänreservat 

12 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
53 ha (47 ha skog) 
30-270 år 
Medel 
2 

Flack tallhed med mindre partier sumpskog. Västra delen har fuktigare 
skogstyper och markant inslag av enbuskar. I övrigt torr skogsmark. Skogen 
är starkt olikåldrig bl a beroende av en skogseld som härjade området 
omkring 1850. Yngsta underväxten är ca 30 år och de grövsta överståndarna 
ca 270 år. Torrträd förekommer över hela området liksom stubbar efter 
äldre plockhuggning. 

Representativt värde genom mark/skogstypen - tallhed på lågt belägen, plan 
moränmark - som är ovanlig i urskogsobjekten. 



LANGTRÄSKBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Älvsbyn 
25 K SV 
7323/1715 
10 km N Vidsel 
Domänverket 
Domänreservat 

13 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
59 ha (50 ha skog) 
250 år 
Medel 
2 

Området utgörs av den sydöstra, nedre delen av ett markant bergsmassiv 
samt mindre, angränsande flackmarker. Skogen förekommer främst inom 
sluttningarna medan de nedre delarna är myrdominerade. Blandskog av frisk 
ristyp med lika delar tall och gran dominerar. Aldern är genomgående hög, 
ca 250 år och äldre. Lågor och torrträd finns relativt allmänt över hela 
området. Enstaka stubbar vittnar om svag äldre plockhuggning. Grova träd 
med upp till 50 cm diameter i brösthöjd förekommer. 

Långträskberget är i övrigt avverkat. Den kvarvarande urskogen är vida 
synlig i trakten. 



GÖRJEAN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Jokkmokk 
26 K SV 
7364/1719 
14 km s Voullerim 
Allmänning, privat 
saknas 

14 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
120 ha 
230 år 
Medel-hög 
1 

Mångformigt område med bergbranter, dödisgropar, nipor och flack, sandig 
hedmark längs en kilometerlång sträcka av Görjeån. Tallskog av torr-skarp 
ristyp dominerar. I sluttningarna finns inslag av frisk ristyp och gran. 
På storspikbergets sluttning växer frodig blandskog av gran och lövträd. 
Produktionen är relativt hög, särskilt i de nedre sluttningarna. Skogen är 
grovvuxen, ca 230 år och har gles tallföryngring i luckor. Lågor i olika 
nedbrytningsstadier förekommer allmänt, torrträd fläckvis. Avverkningar 
har ej skett de senaste 50 åren. Murkna stubbar från äldre plockhuggning 
förekommer i varierande mängder. 

Området innehåller mark- och skogstyper som förekommer allmänt men som 
sällan finns kvar i urskogsartat tillstånd. Hög representativitet, hotad 
skogstyp och mångformighet motiverar trots viss kulturpåverkan högsta 
värde. 
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Sluttning mot Görjeån. (Foto G. Öhman) 
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Plan tallhed vid Görjeån. (Foto G. Öhman) 



SNIPEN 

Kommun 
Tapeblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Luleå 
25 L NO 
7340/1778 
25 km NNO Boden 
Privat 
saknas 

17 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
65 ha 
100 år 
Medel 
2 

Området utgörs av toppen och östsidan av ett markant bergsmassiv vid 
Råneälven. Branta sluttningar upptar större delen av arealen. Skogen 
utgörs av enhetligt 100-åriga tallbestånd uppkomna efter brand. Frisk 
ristyp dominerar. Sparsam förekomst av torrträd men fläckvis rikligt med 
lågor. Plockhuggning har förekommit, delvis som gammal yxfällning. 

Området är ett av få urskogsobjekt i kustregionen. Det har även ett visst 
etablerat värde som utflyktsmål. 



GRANBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Överkalix 
26 M SV 
7368/1801 
15 km SV Överkalix 
Domänverket 
Domänreservat 

18 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
140 ha (110 ha skog) 
- 200 år 
Medel-hög 
1 

Låg bergsida delvis omgiven av öppen myr och sumpskog. skogen utgörs av 
relativt välbestockad, olikåldrig granskog med sparsamt inslag av tall och 
björk. Huvudbeståndet är ca 200 år och vissa träd upp mot 25 m höga. 
Marken är delvis genomsilad och har frodig vegetation. Frisk ristyp är den 
dominerande skogstypen i området. Rikligt med högstubbar och lågor i olika 
nedbrytningsstadier förekommer, däremot knappast några avverkningsspår. 
Den för regionen ovanliga, hotade skogstypen, det kustnära läget och det 
fina urskogstillståndet motiverar högsta värde. 



ISO KUUSIVAARA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

övertorneå 
26 M NO 
7385/1834 
15 km V övertorneå 
Domänverket 
Domänreservat 

19 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
55 ha 
- 250 år 
Medel 
2 

Området omfattar Iso Kuusivaaras branta, blackiga drygt 100 m höga nord-
och västsluttning. skogsbestånden är glesa och består nästan enbart av 
tall. Lågor och torrträd finns främst i de övre sluttningarna. Endast 
sporadiska spår av äldre plockhuggning förekommer. 

Områdets värde betingas främst av dess läge i en del av länet som har få 
urskogsobjekt. 



SVARTBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

överkal ix 
27 L SO 
7412/1797 
15 km ö Lansjärv 
Domänverket 
Domänreservat 

20 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrlands vågiga 
bergkullterräng (30) 
825 ha (670 ha skog) 
- 300 år 
Låg-hög 
1 

Svartberget är ett stort bergsmassiv i den vågiga bergkullterrängen. 
Urskogsområdet ligger på massivets övre delar från ca 300-400 m ö h samt 
på hela norra sluttningen ned till 200 m ö h. I området ingår tre 
bergstoppar och mellanliggande sänkor, platåer samt stup och flacka 
sluttningar. Mindre myrar finns i sänkorna och en större myr vid massivets 
fot. 

Granskogen är i den övre delen av fjällskogskaraktär, gles, lågväxt, 
björkblandad. I övrigt växlar skogstyperna från låg till högproduktiv 
granskog med inslag av tall och björk. Den produktiva typen finns i 
begränsad omfattning i bäckdråg och översilade sluttningar. Frodiga 
bestånd med stort inslag av tibast i fältskiktet förekommer. 
Dimensionshuggningar har utförts på 1920-talet. Området är trots detta av 
urskogskaraktär. storleken och mångformigheten vad gäller skogstyper, bl a 
högproduktiva partier, motiverar högsta värde. 



LUOBBALHEDEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Piteå 
24 J so 
7263/1689 
20 km V Långträsk 
Domänverket 
Domänreservat 

21 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
75 ha 
240 år 
Medel 
2 

Svagt kuperad, sandig hedmark med välsluten 240-årig tallskog. skogstypen 
är övervägande torr-frisk ristyp med tonvikt på torr. Mindre dungar av 
gran förekommer i anslutning till myrmarker i söder. En större landsväg 
går genom området. Plockhuggning har förekommit. Områdets värde betingas 
främst av det östliga läget samt att mark-skogstypen är ovanlig bland 
urskogsobjekten i länet. 



HARALlDEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Piteå 
24 K SV 
7266/1700 
10 km NV Långträsk 
Domänverket 
Domänreservat 

22 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
340 ha 
- 300 år 
Medel 
2 

Granskog på östvänd, svagt sluttande bergssida. Inslag av grov gammal tall 
förekommer men den övervägande delen är ren, ofta högvuxen, grönlavig 
granskog. Aldern är genomgående hög, ca 250 år. Enstaka träd är betydligt 
äldre. Spår från skogsbränder påträffas ej. Epifytfloran är väl utvecklad 
med garnlav (Alectoria sarmentosa) som dominant. 

Gamla avverkningsstubbar finns mer eller mindre frekvent över hela 
området. Vidare har ett antal s k kulisshyggen tagits upp där det nu växer 
30-40-årig tallskog. Kulisshyggena berör ca 25 % av arealen. Trots denna 
kulturpåverkan har området högt värde som stort, delvis urskogsartat, 
högåldrigt granskogsområde med troligen mycket lång grankontinuitet. 
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Höjdlägesskog på Svartberget. (Foto: G. Öhman) 

Haraliden. (Foto: G. Öhman) 



NORRDAL 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Piteå 
24 J so 
7273/1696 
20 km NV Långträsk 
Domänverket 
Domänreservat 

24 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
44 ha (40 ha skog) 
- 300 år 
Medel 
2 

Litet område som övertvärar två låga bergssluttningar och mellanliggande 
myrmark. skogen består i huvudsak av gammal, grov tallskog med 
brösthöjdsdiametrar uppemot 75 cm. Torrträd samt lågor i olika 
nedbrytningsstadier förekommer rikligt. En mindre skogsbilväg går genom 
området. I övrigt är området - särskilt dess norra del - så gott som 
opåverkat. Endast ett fåtal gamla avverkningsstubbar påträffas. Områdets 
värde ligger främst i den låga graden av kulturpåverkan och det östliga 
läget i länet. 



NAKTEBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvsbyn 
24 K NV 
7289/1702 
35 km SV Älvsbyn 
Naturvårdsverket 
Naturreservat 

25 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
344 ha 
- 400 år 
Låg-hög 
1 

Nakteberget är ett markant bergsmassiv i den vågiga bergkullterrängen. 
Terrängen är bruten med flera toppar - som högst 550 m ö h - branter och 
platåer på olika höjd. I dalar mellan höjderna finns ett par småsjöar. 
Tall dominerar vid sjöstränderna och på bergens övre delar. I övrigt 
överväger gran. Markboniteten skiftar från låg till hög och skogstypen 
från torra ristyper till örttyper. Bestånden är olikåldriga. De äldsta 
tallarna är ca 500 år. Lågor och torrträd förekommer allmänt. Området 
torde endast ha berörts av avverkning i form av begränsad 
torrvedshuggning. En mindre, yttre del har också berörts av under 
1920-talet utlagda s k kulisshyggen. 

storleken, mångformigheten och den låga graden av kulturpåverkan motiverar 
högsta värde. 
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SPJUTBERGET RYMMARBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arvidsjaur 
24 J 
7294/1690 
40 km NO Arvidsjaur 
Domänverket 
saknas 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 

-Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
200 ha (180 ha skog) 
250 år 
Hög 
1 

Småkuperad, blackig moränmark med två låga men branta berg. En bäckdal 
korsar området. Vidare finns några småtjärnar. skogen domineras av 
relativt tät och grov tallskog av torr-frisk ristyp. Aldern är genomgående 
hög, ca 250 år och äldre. Torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier 
finns i riklig mängd. Endast obtydlig äldre plockhuggning har förekommit. 
Spår av bränder finns i lågor och levande träd. 

Området representerar en typ av produktiv relativt lågt belägen tallurskog 
som är sällsynt och starkt hotad. Det är vidare terrängmässigt 
mångformigt, har låg grad av kulturpåverkan och anslående 
urskogskaraktär. Ett av de vackraste och värdefullaste urskogsobjekten i 
regionen. 
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GADDABERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Arvidsjaur 
24 J NO 
7297/1693 
4 km O Njallejaur 
Domänverket 
Domänreservat 

28 

Naturgeogr reg 

Areal 
.Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
392 (317 ha skog) 
- 300 år 
Medel 
1 

Gaddaberget-Granberget utgör ett sammanhängande långsmalt bergsmassiv, ca 
400-550 m ö h, med toppar i väster och öster. sydsidan av massivet har 
branta stup medan de norra sluttningarna är flackare. Urskogsområdet 
ligger på massivets västra hälft och omfattar även ett flackt skogs- och 
sjöområde norr om bergets fot. skogen domineras av gammal tall. 
Graninblandning och rena granbestånd förekommer. Bestånden är av hög ålder 
och har på många håll ett rikligt inslag av torrskog. Endast sporadiska 
huggningsspår påträffas. 

områdets storlek, mångformighet och låga grad av kulturpåverkan motiverar 
högsta värde. 



RE IVO 

Kommun 
Tapeblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arvidsjaur 
24J NV, 251, 25J SV 
7300/1651 
20 km N Arvidsjaur 
Domänverket 
Domänreservat 

29 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
9 560 ha (7 450 ha skog) 
- 400 år 
Låg-medel (hög) 
1 

Reivo ligger i södra Norrbotten ca 2 mil norr om Arvidsjaur. Det utgör ett 
nästan 100 km2 stort avsnitt av bergkullslätten och innehåller ett 
storskaligt, relativt mjukt kuperat landskap med ett flertal berg och 
mellanliggande sänkor och slättmarker. De högsta bergen når över 
trädgränsen och upp till 650 m ö h. De lägsta delarna ligger ca 400 m ö h. 

Reivo är relativt sjöfattigt och har även begränsade inslag av myrmark. 
Barrskogen täcker ca 80 \ av ytan. Den utgörs till mer än hälften av 
granskog och övrigt främst av barrblandskog och mindre delar tallskog. De 
norra delarna är helt grandominerade medan tallinslaget är koncentrerat 
mot söder. I detta stora och varierade området är de flesta av regionens 
skogstyper representerade. Vanligast är friska - torra typer. 
Beståndsåldrarna är genomgående höga, ca 200-300 år, de äldsta 
s~ccessionerna är mer än 400 år. Torrträd och lågor från ännu äldre 
skogsgenerationer förekommer allmänt. 

Området har härjats av ett flertal bränder fram till slutet av 
1800-talet. Dessutom berördes områdets västra del av en brand år 1966. 
Brandfältet omfattar ca 300 ha och torde utgöra det största området med 
brandskadad orörd skog i landet från 1900-talet. 

Inom större delen av Reivo saknas nämnvärda spår av huggningsingrepp och 
skogen har genuin urskogskaraktär. En viktig orsak till att området i 
stort sett undgick sekelskiftets dimensionsavverkningar är att det saknar 
lämpliga flottleder. De mest kulturpåverkade delarna finns vid den 
genomgående vägen. Här har avverkning och skogsodling förekommit på 
begränsade arealer i relativt sen tid. Vidare har åtgärder utförts för 
främjande av friluftslivet, främst sportfisket. 

Reivo är landets största domänreservat och ett av de största 
urskogsobjekten i landet nedanför fjällområdet. Betydande forsknings- och 
undersökningsinsatser har gjorts främst rörande vedlevande insekter och 
skogsbränders ekologiska effekter. Områdets storlek, vetenskapliga värde -
genom bl a det stora sentida brandfältet -, mångformighet, låga grad av 
kulturpåverkan samt det relativt sydliga läget gör det till ett av de 
värdefullaste urskogsobjekten i landet. 
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1966 års brandfält i Reivo. (Foto: R Löfgren) 
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Barrblandskog i centrala Reivo. (Fnto: R. Löfgren) 



NILASJOKK 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Arvidsjaur 
25 I, 25 I NV 
7328/1600 
20 km NV Moskosel 
Domänverket 
Domänreservat 

32 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
156 ha (112 ha skog) 
- 300 år 
Medel 
2 

Flack nordvästsluttning av större berg samt ett par mindre bergkullar och 
mellanliggande dalgång. Dalens botten innehåller myrmark, i övrigt växer 
i området relativt välbestockad, grov, talldominerad skog mestadels av 
torr ristyp. På fuktigare marker finns graninblandning och rena 
granbestånd. Torrträd och lågor förekommer allmänt. Området genomkorsas av 
en skogsbilväg men är i övrigt obetydligt påverkat. 



VITBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvsbyn, Jokkmokk 
25 K NV 
7327 l 1705 
25 km so Kåbdalis 
Domänverket 
Domänreservat 

33 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
519 ha (474 ha skog) 
220 år 
Låg 
1 

Bergsmassiv i övergången mellan den vågiga bergkullterrängen och 
bergkullslätten. Det höjer sig ca 300 m över omgivningen och når 594 
m ö h. Urskogsområdet ligger på de högre delarna från ca 400 m ö h. 
Terrängen utgörs här av sex skilda småberg och mellanliggande sänkor. 
Skogen består till stor del av kortvuxen topptorr eller toppbruten, gles 
granskog med viss inblandning av björk och tall. På de högsta partierna 
finns endast björk. I de sydvästra sluttningarna dominerar tall som 
uppkommit efter brand omkring 1860. Lågor, brutna stubbar och torrträd 
förekommer sparsamt. Avverkningsspår finns endast inom mindre delar av 
området. 

Området är ett av de största urskogsobjekten i regionen, obetydligt 
påverkat väl avgränsat och topografiskt varierat. Trots ensartat 
lågproduktiv skog ger detta högsta värde. 



SOLBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Jokkmokk 
25 K NV 
7333/1702 
18 km so Kåbdalis 
Domänverket 
Domänreservat 

34 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
86 ha (77 ha skogsmark) 
180 år 
Medel 
2 

Svagt sluttande, låglänt terräng mellan myrmark och höjdsträckning. 
Området är domineras av tallskog av frisk ristyp. Graninslag finns i 
anslutning till våtmarker i söder och asp i områdets centrala del. 
Bestånden är förhållandevis välbestockade och jämnåriga - ca 180 år - och 
har troligen uppkommit efter brand. Inslag av betydligt äldre, grövre träd 
förekommer. över hela området finns spår av bränder både i stubbar, lågor 
och som invallade skador i levande träd. Omfattande vindfällningar har 
skett, särskilt i sluttningen norr om vägen. Området synes helt oberört av 
huggningar. 



SNIPALANDET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
25 J NO 
7348/1696 
7 km NO Kåbdalis 
Bolag 
saknas 

35 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
280 ha (120 ha skog) 
- 200 (300) år 
Medel 
2 

Snipalandet utgör en del av ett stort dödisområde öster om Kåbdalis. 
större delen av arealen upptas av sjöar och myrar som ligger i mosaikartad 
blandning med skogklädda moränbackar. skogen domineras av gammal 
lavbehängd gran med medelålder kring 150-200 år. I övrig finns ett spritt 
inslag av äldre, uppemot 300-åriga tallar. Lågor av gran finns över hela 
området. Endast obeydlig äldre plockhuggning har förekommit. 



STUORTJAKKA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
skydd 

Jokkmokk 
26 J so 
7369/1678 
25 km so Jokkmokk 
Allmänning 
saknas 

36 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
110 ha 
250 år 
Låg 
2 

Stuortjåkkå är ett mindre berg som når ca 540 m ö h. Nordostsidan är 
brant, i övrigt är sluttningarna relativt flacka. Urskogsområdet upptar 
större delen av berget samt flackmarker söder därom. Gammal, luckig, grov 
tallskog med ställvis rikt inslag av torrträd dominerar. Spår av 
skogsbrand finns särskilt i den södra, mest hedartade delen. 
Huvudbeståndet är ca 250 år men både yngre och äldre successioner 
förekommer. I branten åt nordost finns betydande inslag av gran. Området 
har anslående urskogskaraktär och är med tjärnar, småmyrar och sin 
kuperade terräng påfallande naturskönt. 
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Stuortjåkkås bergsplatåer är mycket glest beskogade ... 

..• liksom även de ovre sluttningarna. (Foton: G. Öhman) 



S E R R I 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Lä9e 
Markägare 
skydd 

Jokkmokk 
26 J NO, 26 K NV 
7395/169726 
15 km ö Jokkmokk 
Domänverket 
Naturreservat 

38 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
3 500 ha (2 200 ha skog) 
- 250 år 
Låg-medel 
1 

Serri naturreservat utgör ett avsnitt av bergkullslätten öster om 
Jokkmokk. I området ingår flera större bergsmassiv, småberg och kullar. 
Plana myrar upptar vidsträckta områden mellan bergen. Vidare finns ett 
10-tal sjöar och tjärnar. skogen består mest av olikåldrig, gammal gran, 
björk och på en del håll tall. Frisk ristyp dominerar helt utom i de 
relativt omfattande fuktigare övergångszonerna till våtmarkerna. 

Serris grandominerade skogar är i någon mån påverkade av äldre 
huggningar. I huvudsak är dock området urskogsartat och som sådant ett av 
de största i landet utanför fjällområdet. 



LIGGA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
27 J so 
7408/1690 
13 km so Ligga 
Domänverket 
Domänreservat 

39 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
404 ha (300 ha skog) 
- 300 år 
Medel 
2 

Långsmalt område längs nedre delarna av sydvästvänd bergssluttning. 
Förutom skogsmark ingår myrmark i områdets lägsta del. Skogen utgörs av 
relativt välbestockad talldominerad barrblandskog samt ren tallskog. 
Endast begränsad plockhuggning har förekommit. En skogsbilväg går dock 
genom hela området. 



A I MO JOKK 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
26 K NO 
7382/1736 
12 km so Murjek 
Allmänning 
saknas 

40 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
50 ha (40 ha skog) 
250 år 
Medel (hög) 
2 

Långsmalt område som sträcker sig från toppen av ett berg ned mot 
Aimojokkdalen. Det delas på mitten av en öppen myr. Den västra hälften 
utgörs av grandominerad produktiv skog delvis av frisk-fuktig 
ekbräkenristyp. Denna del är påverkad av blädning och kolvedshuggning. Den 
östra delen utgörs av talldominerad, grov och luckig blandskog av 
torr-frisk ristyp med stort inslag av torrträd och lågor. Yxfällda 
kvarliggande stammar finns i ovanligt stor mängd. Trots denna påverkan har 
skogen anslående urskogskaraktär. 

Området innehåller den enda kvarvarande gamla skogen inom en större 
trakt. Dess östra hälft är en sevärdhet dels på grund av 
urskogstillståndet, dels genom de lämnade resterna från 
dimensionsavverkningsepoken. Den ringa arealen ger dock ett begränsat 
total värde. 
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BLAKöLEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Boden 
26 L SV 
7369/1761 
20 km V Lakaträsk 
Domänverket 
Domänreservat 

42 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
595 (535 ha skog) 
- 350 år 
Medel 
1 

Blåkölen är ett bergsmassiv inom bergkullslätten. Urskogsområdet ligger 
inom massivets norra del och omfattar sluttningar, toppar och högplatåer 
mellan 150-370 m ö h. Granskog av frisk ristyp dominerar. Enstaka och 
grupper av tallar ingår i bestånden. I mindre partier överväger tall. 
Skogen är överlag gammal och har delvis grova dimensioner. Förutom den 
dominerade friska ristypen finns även örtrik ristyp med - i 
nordsluttningen - ställvis riklig förekomst av fjälltolta. Området 
innehåller en välutvecklad, skydsvärd, kryptogamflora och 
evertebratfauna. Det är obetydligt påverkat av huggningar. 

stor areal, mångformighet i terräng- och skogstyper bl a örtrika 
skogstyper samt låg grad av kulturpåverkan ger högsta värde. 



HÄLLBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Överkalix 
26 L NO 
7378/1783 
30 km V Överkalix 
Domänverket 
Domänreservat 

43 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
123 ha (55 ha skog) 
- 300 år 
Medel 
2 

Området omfattar Hällbergets topplatå, nord- och ostsluttningar samt 
nedanförliggande myrmark. Norra delen är storblackig och bevuxen med 
gammal, lågproduktiv granskog medan centrala delen innehåller bördiga dråg 
med grov och hög skog och yppig markvegetation. Spår från avverkningar 
finns ej i området. 



PELLOKIELAS 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
26 K NO, 27 K SO 
7400/1744 
25 km NV Murjek 
Naturvårdsverket 
Naturreservat 

44 

Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
206 ha (147 ha skog) 
- 550 år 
Medel 
1 

Plant markområde som omgärdas av dels större myrar dels myrdråg. Skogen 
utgörs i den västra delen av tallhed av torr ristyp, i den östra av 
barrblandskog av frisk ristyp. Torrträd och lågor av grova dimensioner 
finns inom hela reservatet. De äldsta tallarna är ca 550 år de äldsta 
granarna ca 300 och medelåldern är överlag hög. 4 skogsbränder har 
daterats, den äldsta från 1430-talet, den senaste från 1660-talet. skogen 
är i någon mån påverkad av äldre huggningar men har anslående, vacker 
urskogskaraktär. Mycket sen succession och god avgränsning motiverar 
högsta värde. 



GRANLANDET 

Kommun 
Topoblad 

Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
26K NO, 26L NV, 
27K SO, 27L SV 
7400/1755 
30 km so Nattavaara 
Domänverket 
Delvis domänreservat 
(180+475 ha) 

45 

Naturgeogr reg 

Areal 

Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
23 100 ha (11 500 ha 
skog) 
- 300 år 
Medel-låg 
1 

Granlandet utgörs av en vidsträckt mosaik av barrskogar och myrmarker. 
Landskapet är i huvudsak flackt, men uppvisar en småbruten moräntopografi 
med ryggar tvärställda mot myrarnas NV/SO sträckning. Skogs- och 
myrkomplexet omgärdas av en lång rad berg med toppar kring 400-500 m ö h. 
Även i urskogsobjektet förekommer enstaka berg. Myrarna är till 
övervägande delen mycket blöta och svårframkomliga. En stor andel har 
strängstrukturer, men variationen är påtaglig. Ett tiotal olika myrtyper 
finns inom området. Flera bäckar rinner genom området, däremot är 
sjöandelen mycket låg. 

Granen är det helt dominerande trädslaget inom området. Vanligast 
förekommer den på friska, fuktiga och massrika vegetationstyper. 
Anmärkningsvärt är dock att även områden med torra och lavrika marker som 
t ex Jalkiskielinen är grandominerade. Vanligen är granskogen senvuxen med 
en mycket stor andel döda och topptorra träd. De äldsta granarna är mellan 
200-300 år och kan i bästa fall nå höjder kring 18 meter. Som regel är 
träden topptorra vid 12-13 meters höjd. Karaktäristiskt för området är 
även den välutvecklade epifytvegetationen (trädlavar). 

Tallen förekommer som enstaka solitärer i granskogen. Imponerande torrakor 
finns om än sparsamt. I myrkanterna och på de omkringliggande randbergen 
ökar inslaget av tall mycket markant. Vid bl a Joikomberget är 
urskogsprägeln påtagliga med stort inslag av torrskog och lågor. De äldsta 
tallarna har uppskattats vara ca 350 år. 

Påträffade asklager under humustäcket visar att området delvis har 
brandhärjats för ca 300-400 år sedan. Idag finns inga påtagliga spår av 
brand på dessa platser. Några skogsholmar har ett påfallande stort 
lövinslag, vilket kan tyda på skogsbränder i relativt sen tid. Ett ca 350 
ha stort område beläget i södra delen av urskogsobjektet har brunnit 
1933. Området insåddes med tallfrö och idag finns en relativt ung 
blandskog med tall, gran och björk. Vissa delar utgörs av en ren lövskog. 
Det faktum att granen ofta är helt dominerande även på torra marker samt 
att de blöta myrmarkerna utgör effektiva brandhinder tyder på att delar av 
Granlandet är s k branrefugier. 
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Anledningarna till att detta stora område undgått avverkningar är främst 
att det saknar lämpliga flottleder samt att ett ogynnsamt klimat och de 
stora blöta myrarna inte medgivit ekonomiskt skogsbruk. Området ligger 
över domänverkets f d skogsodlingsgräns som i denna del av länet gör en 
markant_ utvikning åt öster. Inga bosättningar är kända och inte heller 
torde nämnvärd myrslåtter ha förekommit, vilket är ovanligt. 

Granlandet är det största urskogsobjektet inom regionen. storleken, den 
obetydliga kulturpåverkan och intressanta brandhistoriken, förekomsten av 
ovanliga skogstyper och hotade arter gör området till en av Norrbottens 
värdefullaste inlandsurskogar. Högsta värde. 
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KUUSIVAARA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala 
27 M SO 
7417/1831 
30 km NV övertorneå 
Domänverket 
Domänreservat 
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Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
1 400 ha (1 210 ha skog) 
- 250 år 
Medel 
1 

Området ligger i övergången mellan den vågiga bergkullterrängen och 
bergkullslätten. Det utgörs av tre slättberg och mellanliggande relativt 
myrlänta marker. Omgivningarna utgörs i huvudsak av vidsträckta 
flacka myrar. Gran är det dominerande trädslaget i hela området. I den 
nordvästra delen finns omfattande, mycket välutbildade och 
dikningskänsliga sumpskogar. På vissa håll bildar grov björk samt även 
sälg ett betydande inslag. Tallinslag finns endast i söder. Området är 
obetydligt påverkat av huggningar. 

Kuusivaara har högsta värde som stort, välavgränsat, representativt och 
föga påverkat skogsområde i en del av länet där urskogsområden är 
sällsynta. 



JALOMAA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala 
28 M SO 
7455/1838 
10 km V Kardis 
Allmänning 
saknas 
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Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
- 350 ha 
- 300 år 
Medel 
2 

Jalomaa är ett stort, helt myromgärdat skogsområde i en flack, myrrik del 
av bergkullslätten. Områdets centrala delar höjer sig något över 
omgivningarna men marken är i huvudsak plan. Läget är östligt, mindre än 
en mil från Tornedalen. 

Det avgränsade området innehåller främst blandskogar av gran och tall. 
Bestånden är starkt olikåldriga, de äldsta generationerna ca 300 år. 
medelåldern betydligt lägre. Förutom begränsade huggningar av björkved och 
torrskog synes området oberört av avverkningar. övrig skog inom Jalomaa är 
däremot nyligen avverkat liksom stora delar av skogen inom en större 
trakt. 



SUORSAPAKKA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala 
28 M SV 
7468/1809 
20 km SV Pajala 
Domänverket 
Domänreservat 
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Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
350 ha (300 ha skog) 
- 350 år 
Medel 
1 

Ca 100 m högt berg i en flack och myrrik del av bergkullslätten. Bergets 
västra del stupar brant medan övriga sidor har flackare lutning. De västra 
sluttningarna präglas av ett relativt glest bestånd av grov och vidkronig 
tall med tät, låg underväxt av gran eller tall på mark av frisk resp torr 
ristyp. Underväxten härrör troligen från en brand för ca 100 år sedan. Den 
äldre tallen är ca 300 år. övriga sluttningar intas av barrblandskog eller 
ren granskog, bl a gammal, starkt lavbehängd, topptorr granskog. Vidare 
finns björkskog med underväxt av stavagran. 

Området är relativt stort, välavgränsat, skogligt varierat och har låg 
grad av kulturpåverkan. Högsta värde. 



TERVAJOKI 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala 
28 M NV 
7491/1815 
17 km NV Pajala 
Allmänning 
saknas 
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Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

N Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter (32) 
130 ha 
- 300 år 
Medel (hög) 
1 

Två närliggande områden på flack, delvis försumpad mark i anslutning till 
vidsträckta myrkomplex. Den västra delen är beväxt med gammal granskog av 
våt ristyp. Inslag av fräken, starr, bredbladiga gräs och högörter 
förekommer allmänt. Området har högt grundvatten, genomkorsas av bäckar, 
surdråg och skogen kan till stor del betecknas som sumpskog. I området 
ingår även glest tallbevuxna myrar med öppna flarkar. Granen är upp emot 
270 år. Lågor förekommer i stor mängd. Området har utsatts för begränsade 
huggningar i relativt sen tid. 

Den östra delen utgörs av en ässträckning och omgivande, delvis försumpad 
flackmark. Tall växer på åsens västra del, i övrigt utgörs bestånden av 
slutna blandskogar av gran, björk och asp. Lövinslaget är överlag stort 
och härrör troligen från en brand vid början av 1800-talet. De äldsta 
tallarna är mer än 300 år gamla. Viss avverkning har förekommit i relativt 
sen tid men huvuddelen av området är föga påverkat. Området har även 
betydande ornitologiska värden. 

Områdets skogstyper och brandsuccession är mycket ovanliga i 
urskogsobjekten. Detta motiverar trots viss kulturpåverkan högsta värde. 



SÖRDÖTTERN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arvidsjaur 
24 J 
7296/1635 
20 km NV Arvidsjaur 
Domänverket 
Domänreservat 236 ha 

52 

Naturgeogr reg 
Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Förfjällsregionen (33) 
800 ha (600 ha skog) 
- 400 år 
Låg 
1 

Sördöttern är ett isolerat lågfjäll i förfjällsregionens östligaste del. 
Det innehåller tre toppar som når över skogsgränsen och består i övrigt av 
skogklädda branter, flacka sluttnignar och platåer ned till 400 m ö h. 
skogsgränsen (640 m ö h) utgörs av tall, vilket är ovanligt. ovanför 
skogsgränsen finns ett glest trädbestånd (85 % tall, 15 % gran) som till 
87 % grott under 1900-talet främst under de ur klimatsynpunkt gynnsamma 
1940- och 50 talen. Nedanför skogsgränsen utgörs skogen i huvudsak av 
talldominerade bestånd av frisk-skarp ristyp med torrare typer och magrare 
skog i de högst belägna delarna. Vid bäckdråg och i brantare delar finns 
graninblandning och rena granbestånd. Skogens ålder varierar, enstaka träd 
är upp till 400 år. Torrträd och lågor förekommer liksom brandspår. En 
brand har belagts till år 1711. Ruggningar har troligen ej utförts efter 
1918 och tidigare endast som begränsad plockhuggning i vissa delar. 

Området är vetenskapligt intressant som tydligt exempel på brandens och 
klimatets inflytande på den naturliga beståndsdynamiken på isolerade 
lågfjäll i barrskogsregionen. Betydande forsknings- och 
undersökningsinsatser har gjorts rörande dessa förhållanden. Området är 
vidare relativt stort, mångformigt och har låg grad av kulturpåverkan. 
Sammantaget motiverar detta högsta värde. 



KUOTTAVARE 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
25 I 
7318/1610 
20 km so Arjeplog 
Domänverket 
Domänreservat 

53 

Naturgeogr reg 
Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Förfjällsregionen (33) 
92 ha (80 ha skog) 
250 år 
Låg 
2 

Nordvänd flack bergsluttning från 500-560 m ö h. skogen utgörs av 
topptorr, lavbehängd granskog av frisk ristyp. Beståndens ålder är 
genomgående hög ca 250 år och äldre. Begränsad plockhuggning har 
förekommit. Spår av bränder finns ej. Området är värdefullt främst som 
granurskog i sen succession. 



TUNTURI T 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
28 L Tärendö 
7470/1760 
5 km o Nilivaara 
Domänverket 
saknas 

54 

Naturgeogr reg 
Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

N barrskogSlappland 
ca 10 000 ha (6 500 ha) 
- 300 år 
Låg 
1 

starkt kuperad del av bergkullslätten med ett flertal bergstoppar (450-550 
m ö h) som når ovan barrskogsgränsen. Området är en stor väglös refugie 
omgärdat av kraftigt påverkade skogsmarker. Bergen är starkt blockiga och 
några toppar täckta av lågalpina hedmarker. Oftast förekommer enstaka 
lågvuxna och vindpinade barrträd även på de högsta topparna. Ingen 
egentlig björkskogsregion förekommer, men på högre höjder är björkinslaget 
mycket stort och ibland dominerande. Myrmarkerna är sammanhållna i långa 
dråg och variationsrika. En del är av frodig typ och några uppvisar stora 
flarksystem. 

En senvuxen granskog dominerar området. Karaktäristiskt är den höga 
andelen torrtoppiga träd och delvis stort inslag av lågor. Granarna är 
kraftigt lavbevuxna och torde ha uppnått åldrar över 300 år. Tall 
förekommer främst på Nakaustunturis sydsida och i dalgången öster om de 
tre Kuoloivabergen. Speciellt vid Nakaustunturi är urskogsprägeln påtaglig 
med många mycket gamla tallar, torrakor och lågor. 

Graden av kulturpåverkan är sett över hela området mycket låg. Enstaka 
plockhuggningar och dimensionsavverkningar har skett i områdets västra och 
eventuellt södra del. Området ligger ovan domänverkets f d 
skogsodlingsgräns som i detta östliga läge lagts ut runt enklaver av högt 
belägna marker. 

Områdets storlek, refugiekaraktär, låga grad av kulturpåverkan, långa 
grankontinuitet och förekomster av hotad fauna motiverar högsta värde. 



PUOLVA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
28 K NO 
7490/1738 
45 km NO Gällivare 
Domänverket 
Naturreservat 
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Naturgeogr reg 

Areal 
Alder 
Bonitet 
Värdeklass 

Norra barrskogSlappland 
(52) 
610 ha (360 ha skog) 
- 400 år 
Medel 
1 

Småkuperat moränbacklandskap med kullar, åsar, platåer samt sjö- eller 
myrutfyllda gropar och dalgångar. Moränmaterialet är relativt finkornigt, 
(sandigt-moigt) och blockfritt. Berg i dagen saknas. 38 sjöar och tjärnar 
samt ett stort antal småmyrar bidrar till områdets mycket växlande natur. 

Puolvareservatet består av tallskogar och talldominerade blandskogar. 
En mindre del i sydöst är grandominerad. Björk, asp och sälg förekommer 
inströdda. Torr-frisk ristyp överväger helt men ett flertal andra 
skogstyper påträffas i de smala övergångszonerna mellan olika markslag, i 
brantare raviner etc. Skogen är grovvuxen och har med rikligt inslag av 
torrträd och lågor en anslående urskogskaraktär. Den äldsta 
tallgenerationen är ca 400 år. Området har berörts av flera bränder, de 
senaste ca 1930 och 1967 (8 ha). 

Området är stort, varierat, har mycket låg grad av kulturpåverkan och 
representerar en typ av urskog på moränmaterial som är sällsynt och 
hotad. Högsta värde. 
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Tallsuccessioner i Puolva. (Foto: R. L~fgren) 



JYLKKYVAARA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge . 
Markägare 
Skydd 

Pajala 
28 L NV 
7492/1768 
5 km s Masugnsbyn 
Domänverket 
Domänreservat 

57 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norra barrskogSlappland 
(52) 
900 ha (600 ha skog) 
- 300 år 
Låg 
1 

Låglänt område med en mosaikartad blandning av myrar, fastmarker, åsar, 
ett par bäckraviner och småsjöar. Gran är det härskande trädslaget men på 
höjder och åsar dominerar tall. skogen är gles, luckig och olikåldrig. De 
äldsta successionerna är ca 300 år. I bäckravinerna finns en från området 
i övrigt avvikande, växtlig granskog. 

Områdets skogshistoria är svårtolkad. Inom stora delar finns varken 
avverkningsstubbar eller andra rester från tidigare skogsgenerationer 
(torrträd, lågor). storleken, mångformigheten och den låga graden av 
kulturpåverkan i de nuvarande bestånden motiverar tills vidare högsta 
värde. 



KURSUKANGAS 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 

Skydd 

Pajala 
29 L SO, 29 M SV 
7514/1799 
10 km NNO Kangos 
Domänverket 
allmänning 
Domänreservat > 70 ha 

58 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norra barrskogSlappland 
(52) 
150 ha (120 ha skog) 
- 450 år 
Låg-Medel 
2 

Kursudal med urskogsartad skog längs två delsträckor. I dess botten finns 
mindre sjöar och myrar. Dalgången domineras av tallskog som i det norra 
området är av medelgod bonitet och relativt grovvuxen. De äldsta 
successionerna är ca 250-300 år men en stor del av bestånden utgörs av 
yngre - medelålders skog. Spår efter gamla avverkningar påträffas utom i 
de brantaste delarna. I de södra området är kulturpåverkan mindre, framför 
allt i de bergiga, impedimentartade sluttningarna. Här finns också stort 
inslag av lågor och torrträd. De äldsta tallarna är närmare 500 år. Vid 
vattendraget finns en helt avvikande, frodig blandskog av gran, tall, 
björk och asp. 

Det norra området är avsatt som domänreservat. 



SJll· 

NAAKAKERO 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala, övertorneå 
29 M NV 
7527/1804 
25 km NNO Kangos 
Domänverket 
saknas 

59 

Naturgeogr reg 

Areal 
Al der 
Bonitet 
Värdeklass 

Norra barrskogSlappland 
(52) 
260 ha 
- 300 år 
Låg 
1 

Bergmassiv som når ca 130 m över omgivande, myrdominerade marker. 
I urskogsområdet ingår massivets fem toppar och mellanliggande platåer. 
skogen är utpräglat lågproduktiv och domineras helt av tall. På topparna 
når träden inte mer än 8 meters höjd trots 300 års ålder och ca 50 cm 
brösthöjdsdiameter. I sluttningarna tätnar skogen något men blir åter 
glesare på platåerna. Torrträd förekommer rikligt i de blackigare 
sluttningarna. Området har brunnit flera gånger, vissa tallar har överlevt 
tre bränder. Spår av plockhuggning finns endast i de lägre delarna. 

Bra, terränganpassad avgränsning, låg grad av kulturpåverkan och 
intressant, brandpräglad historik motiverar högsta värde. 
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