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1 Sammanfattning 
 

Skogsstyrelsen har på uppdrag av Smokeland AB under oktober 2021 genomfört en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard. Naturvärdesinventeringen utfördes 
precis väster om Jäkkviks bebyggelse och kvarteret Tullgränd, Arjeplog kommun. Där planeras 
en exploatering av skogsmark till förmån för tomter. 

Den här rapporten innehåller resultat från naturvärdesinventering på fältnivå med 
detaljeringsgraden översikt. 

Skogsmarken som planeras att exploateras ligger precis väster om Jäkkviks samhälle med väg 
95 i norra kanten av området. Skogen sluttar svagt ner norrut mot sjön Jäggávrre.  

Området utgörs av en hänglavsrik tallskog med en tydlig skiktning i ålder på träden. Det 
härskande trädskiktet utgörs av tallar omkring 140-150 år gamla men det är också rikligt med 
betydligt äldre tallar där de äldsta är över 250 år gamla. Träd har kontinuerligt avverkats i 
området, det kan tydligt ses på avverkningsstubbar vilka kommer från olika tider. 
Avverkningarna har gjort att det är ganska lite död ved av äldre och finare naturvårdskvalité. I 
området finns det också naturvårdsintressanta lövträd i form av gamla björkar, aspar och 
sälgar. Vid inventeringstillfället hittades nio naturvårdsarter varav fem är rödlistade. Genom 
hela området går det en skoterled där träd avverkats och spår av maskiner går att skönja i 
marken. I den nordöstra delen av området är det utöver skoterleden också två tydliga 
siktgator upphuggna från stugorna i söder ner mot väg 95 och sjön Jäggáure.  

Den samlade bedömningen är att området består av två naturvärdesobjekt. Ett större 
naturvärdesobjekt i väster med högt naturvärde av naturvärdesklass 2 samt ett mindre mer 
exploaterat område i öster med visst naturvärde av naturvärdesklass 4. 
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2 Inledning 
 

2.1 Uppdrag 
Skogsstyrelsen har på uppdrag av Smokeland AB utfört en naturvärdesinventering enligt 
svensk standard. 
 

2.2 Inventeringsområde 
Naturvärdesinventeringen omfattar skogsmark precis väster om Jäkkviks bebyggelse och 
kvarteret Tullgränd. Fastigheterna som inventeringen berör är Arjeplog Jäckvik 1:33, Arjeplog 
Jäckvik 1:10, samt Arjeplog Jäckvik 1:79. Arealen på området är ca 7 ha. 
 

2.3 Syfte 
Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera de naturvärden som finns inom 
området. 

 
Figur 1 Översiktskarta. Röd figur på kartan är det inventerade området. Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet 109/2037.  
 

Figur 2 
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3 Metodik 
3.1 Naturvärdesinventering enligt svensk standard 
Skogsstyrelsens naturvärdesinventering sker enligt en metodik som är fastställd av Swedish 
Standards Institute (SIS) och som beskrivs i – ”Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”, svensk standard 
SS 199000:2014. ”Teknisk rapport SIS-TR 199001” kompletterar standarden och fungerar som 
stöd vid genomförande av NVI.  

Naturvärdesinventeringen omfattar identifiering av geografiska områden av positiv betydelse 
för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse.  

Följande moment ingår i naturvärdesinventering på fältnivå: 

 Förstudie med identifiering av potentiella naturvärdesobjekt och beskrivning av 
inventeringsområdet 

 Fältinventering, avgränsning och beskrivning av naturvärdesobjekt  
 Bedömning av naturvärdesobjektens naturvärde i olika naturvärdesklasser 
 Fältinventering, identifiering, avgränsning och beskrivning av eventuella 

landskapsobjekt 
 Rapportering 

 

Naturvärdesinventeringen kombinerar en sammanställning av befintliga kunskapsunderlag 
med inventering i fält. Bedömningen av områdets naturvärden grundar sig därför både på 
tidigare kända uppgifter och på nya uppgifter från denna fältinventering. 

 

3.2 Detaljeringsnivå 
Naturvärdesinventeringen är utförd med detaljeringsgrad översikt. Det innebär att minsta 
obligatoriska karteringsenhet är en yta av 1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en 
längd av 100 m eller mer samt en bredd av 2 m eller mer. 

 

3.3 Utförare och kompetens  
Håkan Falk har utfört naturvärdesinventeringen (förstudie, fältinventering, 
naturvärdesbedömning och rapportering). 

Våra minimikrav för inventerare är högskoleexamen inom skog eller biologi eller motsvarande 
grundutbildning utan högskolestatus, högskoleutbildning i ämnet naturvårdsbiologi minst 15  
högskolepoäng (hp) eller motsvarande utbildning utan högskolepoäng, Skogsstyrelsens 
grundkurs i nyckelbiotopinventeringsmetodik, Skogsstyrelsens utbildning i 
signalartskännedom, genomförande av klassificering, avgränsning och registrering av minst 
fem nyckelbiotoper av skiftande karaktär under handledning.  



  RN105936 

8 
 

Skogsstyrelsens utbildning i naturvärdesinventering enligt svensk standard samt relevant 
artkunskap. Dessutom krävs erfarenhet av liknande uppdrag eller genomförande med 
handledning av annan erfaren inventerare.  

Håkan Falk uppfyller ovanstående krav samt har kunskap och erfarenhet av relevant 
kunskapsunderlag. Han har förmåga att göra naturvärdesbedömningar och avgränsningar, att 
finna och identifiera relevanta naturvårdsarter samt biotopkvaliteter av betydelse för 
biologisk mångfald i de naturtyper som naturvärdesinventeringen avser. 

3.4 Tidpunkt för fältarbete 
Fältinventeringen utfördes den 12 oktober 2021. 

3.5 GIS 
Med hjälp av GIS redovisas geografiska avgränsningar för inventeringsområdet, 
naturvärdesobjekt och artfynd samt även objektens nummer (identiteter). Vi använder 
koordinatsystemet SWEREF99. 

3.6 Miljöpåverkan  
Vid naturvärdesinventering sker miljöpåverkan främst i form av transporter. Inför varje 
naturvärdesinventering gör Skogsstyrelsen en planering i syfte att minimera transportsträckan 
genom att i möjligaste mån använda lokalt placerad personal. Transportslag och bränsleslag 
övervägs i syfte att minimera förbrukningen av fossila bränslen. 

3.7 Förstudie 
Naturvärdesinventeringen inleddes med att studera relevant information som finns 
registrerad och tillgänglig för skogsstyrelsens personal. Även en kontroll i artportalen har 
utförts i syfte att kontrollera eventuella tidigare artfynd.  

3.8 Fältinventering  
Ortofoton användes som underlag vid fältinventeringen.  

Utföraren använde den utrustning och de hjälpmedel som var nödvändiga för att identifiera, 
avgränsa, naturvärdesbedöma och dokumentera naturvärdesobjektet.  

Varje naturvärdesobjekt dokumenterades i normalfallet med representativt foto. 

3.9 Naturvärdesbedömning 
I samband med fältinventeringen utfördes en naturvärdesbedömning. Den innebär en 
bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald. Art och biotop 
användes som bedömningsgrunder.  

 

Bedömningsgrunden art omfattar naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, typiska 
arter, ansvarsarter och signalarter) och artrikedom. Då används arter som vi har noterat i fält 
samt uppgifter om tidigare fynd som fortfarande kan finnas kvar.  
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Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot. 
Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö (utom 
naturvårdsarter och artrikedom, däremot hanteras nyckelarter som en biotopkvalitet). Viktiga 
biotopkvaliteter som tillmäts betydelse är naturlighet, processer och störningsregimer, 
strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, förekomst av nyckelarter, läge, 
storlek och form. 

 

3.11 Naturvärdesklasser 
Naturvärdesbedömningen resulterar antingen i att objektet har lågt naturvärde eller hamnar i 
någon av naturvärdesklasserna 1, 2, 3 och 4. 

 Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje område bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

 Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje område bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

 Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Ett område av en viss naturtyp med 
naturvärdesklass 3 behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men bedöms vara av särskild 
betydelse för att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Ett område av en viss naturtyp med 
denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 
3.12 Naturtyper 
Under fältarbetet har identifierade biotoper grupperats i ett antal naturtyper. Skogsstyrelsen 
har, som stöd vid naturvärdesbedömning och beskrivning av olika naturtyper, använt ”Teknisk 
rapport SIS-TR 199001”. 

 
3.15 Artobservationer 
Vi har registrerat fynd av naturvårdsarter i Artportalen samt redovisar dem även under 
”Resultat”.  

Benämningen av arter följer så långt det är möjligt Dyntaxa. 
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4 Resultat 
 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 
Inventeringsområdet är tydligt avgränsat av bebyggelse i öster, kraftledning i söder, yngre och 
lövrikare skog i väster samt allmän väg och sjön Jäggávrre i norr. Sammantaget bedöms 
området genomgående bestå av produktiv skogsmark.  

Registrerade naturvärden i närheten är: 

- Pieljekaise nationalpark (ca 15 000 ha) ligger ca 5 km söder om inventeringsområdet. 
- Hornavan-Sädvajaure fjällurskog (ca 80 000 ha) ligger ca 1,5-2,5 km väster och norr 

om inventeringsområdet. 
- Inom en radie på 5 km från inventeringsområdet finns det tre nyckelbiotoper 

registrerade av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoperna är av typen barrskog med storleken 
(N 608-2012) 0,4 ha, (N 601-2012) 0,8 ha och (N 602-2012) 0,9 ha. Det finns även ett 
objekt med naturvärden (N 1128-1998) med storleken 145 ha. Fastighetsverket har 
också inom 5 km från inventeringsobjektet två nyckelbiotoper registrerade på 34 ha 
respektive 20 ha. 

- Inom 1,5 km från inventeringsobjektet finns det sedan tidigare nio 
naturvårdsintressanta arter registrerade i Artportalen med koppling till skogsmark. 
Dessa arter är dvärgbägarlav Cladonia parasitica, vedskivlav Hertelidea botryosa, 
vedflamlav Ramboldia elabens, spår av tretåig hackspett Picoides tridactylus, spår av 
spillkråka Dryocopus martius, spindelblomster Neottia cordata, norrlandslav 
Nephroma arcticum, grönkulla Coeloglossum viride och korallrot Corallorhiza trifida. 

 

4.2 Vegetation 
Markvegetationen består av kråkbär Empetrum nigrum till blåbärsris Vaccinium myrtillus. 
Bottenskiktet domineras av mossor så som björnmossa Polytrichum commune, husmossa 
Hylocomium splendens och kammossor Ptilium sp. I fuktigare partier finns det även olika 
vitmossor Sphagnum sp. Det finns även ett något glest men tydligt buskskikt med enris 
Juniperus communis spritt i hela området. 

 

4.3 Skogstillstånd 
Skogen domineras av tall Pinus sylvestris (ca 95%) som till stora delar utgör en sluten skog 
med undantag för skoterleden och sikthuggningar. Det är också ett tydligt inslag av glasbjörk 
Betula pubescens (ca 5%) som utgör ett undre skikt av träd i skogen. Det förekommer även i 
mindre omfattning både asp Populus tremula samt sälg Salix caprea.  
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4.4 Naturvärdesobjekt 
Naturvärdesinventeringen resulterade i två identifierade naturvärdesobjekt. Bilder från 
områdena med olika substrat, företeelser och arter presenteras i bilaga 1. 

Naturvärdesobjekt 1 (N1), ca 5,8 ha 
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde.  

Motiveringen är att det är en tallskog där träden varierar mycket i ålder från ca 140-250 år. 
Tallarna är rika på mörka hänglavar. Glasbjörk utgör ett tydligt undre skikt i skogen där vissa 
av björkarna är av mycket hög ålder och därmed med höga naturvärden. Tätheten av så 
kallade naturvärdesträd av tall är 33/ha. Enstaka naturvärdesträd av björk, sälg och asp finns 
också. Det rikliga inslaget av gamla träd gör att trädkontinuiteten för området får betraktas 
som god. Död ved förekommer som liggande substrat i tätheter om ca 20-25/ ha och i 
stående form om ca 10-15/ha, den mesta döda veden är från tall. Kolad ved på gamla stubbar 
och brandljud på enstaka levande träd visar att området har bestående påverkan av tidigare 
bränder. Det förekommer enstaka fina gamla tallågor men olika plockhuggningar genom 
tiderna har påverkat tillgången på den naturvårdsmässigt finare döda veden klart negativt och 
därför bedöms lågakontinuiteten vara låg. Genom området går det en ca 4-5 meter bred 
skoterled där träd avverkats för att främja framkomligheten. Andra biologiska kulturspår är 
gamla stämpelbläckor som finns på många av de äldsta tallarna. Ännu äldre kulturspår finns i 
form av bläckor eller barktäkter på gamla stubbar. I området hittades nio naturvårdsarter, 
tabell 1. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Biotop: Västlig taiga.  

Naturvärdesobjekt 2 (N2), ca 0,8 ha 
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde.  

Motiveringen är att det är en tallskog där träden varierar mycket i ålder från ca 140-250 år. 
Tallarna är rika på mörka hänglavar. Naturvärdessubstrat finns främst i form av 
naturvärdesträd medan det är fattigt på död ved. Det finns ca 10-15 naturvärdestallar och 
några enstaka naturvärdessälgar i området. Området är tydligt påverkat av huggningar. Två 
korridorer har huggits från stugorna i söder och ner mot sjön Jäggáur. Den västra korridoren 
är ca 10 meter bred och den östra är ca 20 meter bred. I öst-västlig riktning går även en 
skoterled genom hela området. Inga naturvårdsarter påträffades i området. 

Naturtyp: Skog och träd.  

Biotop: Västlig taiga.  

 
 



  RN105936 

13 
 

 
Figur 2 Karta över naturvärdesobjekt N1 (grön figur) respektive N2 (orange figur). Röd linje är sträckningen för skoterled och gula linjer 

är sträckningen för sikthuggningar. Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet 109/2037  
 

4.5 Artfynd 
Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett antal naturvårdsarter (skyddade arter inklusive 
fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter). 

I tabell 1 redovisas naturvårdsarter som påträffats inom inventeringsområdet. I bilaga 1 finns 
bilder på artfynden.  

  

N1 

N2 
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Tabell 1. Naturvårdsarter (skyddade arter, rödlistade arter, signalarter, typiska arter och ansvarsarter) 
noterade inom inventeringsområdet under inventeringen. 

Art  Kategori* 
Naturvärdes-
objekt Koordinat 

Lavar    

Skrovellav Lobaria scrobiculata NT, S N1 7365231, 587387 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT, S N1 7365246, 587398 

Stuplav Nephroma bellum  S N1 7365173, 587254 

Luddlav Nephroma resupinatum S N1 7365231, 587387 

Bårdlav Nephroma parile S N1 7365231, 587387 

Skinnlav Leptogium saturninum S N1 7365164, 587415 

    

Svamp    

Gräddporing Sidera lenis VU N1 7365078, 587286 

Stjärntagging Asterodon ferruginosus NT N1 7365068, 587332 

Blågrå svartspik Chaenothecopsis 
fennica 

NT N1 7365035, 587308 

    

Fåglar    

Spår av tretåig hackspett Picoides 
tridactylus 

NT N1 7365240, 587243 

    

* Skyddade arter anges som (§) fridlyst, siffran efter syftar på olika paragrafer i artskyddsförordningen, (H) 
Habitatdirektivet, siffran syftar på olika bilagor i direktivet. Hotkategori anges för rödlistade arter: (RE) 
Försvunnen (i regionalt perspektiv), (CR) Akut hotad, (EN) Starkt hotad, (VU) Sårbar; (NT) Missgynnad och (DD) 
Kunskapsbrist (Gärdenfors, U. (Ed.). 2010). S anger att arten använts som signalart i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering (Nitare, J. (ed.) 2010). ÄoB anger att arten använts som signalart i Ängs- och 
betesmarksinventeringen. ÅGP anger att arten omfattas av ett åtgärdsprogram. Typiska arter anges som (T). 
Ansvarsarter anges (A). Arter som saknar beteckning har av utföraren bedömts som naturvårdsintressanta. Där 
ingen referens anges i kommentaren svarar utförare för artuppgiften. Koordinat anges i SWEREF99. 
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Bilaga 1 

 
Figur 3  Områdesbild, Naturvärdesobjekt 1. Foto taget mot sydväst. Koordinater: 7365084, 587324. Foto: Håkan Falk, 
Skogsstyrelsen* 
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Figur 4  Silverstubbe med ”bläckor” i fyra väderstreck. Koordinater: 7365089, 587327. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen. * 
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Figur 5  Tall med brandljud. Koordinater: 7365260, 587232. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen* 



  RN105936 

19 
 

 
Figur 6  Silverstubbe med barktäkt. Koordinater: 7365187, 587271. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 7  Gräddporing Sidera lenis. Koordinater: 7365078, 587286.  

Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 

 

 
Figur 8  Stjärntagging Asterodon ferruginosus. Koordinater: 7365068, 587332.  

Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 9  Blågrå svartspik Chaenothecopsis fennica, bilden tagen genom lupp.  
Koordinater: 7365035, 587308. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 

 

 

Figur 10 Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri.  
Koordinater: 7365246, 587398. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 11  Skrovellav Lobaria scrobiculata.  
Koordinater: 7365231, 587387. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 

 

 

Figur 12  Skinnlav Leptogium saturninum. 
Koordinater: 7365164, 587415. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 13  Bårdlav Nephroma parile 
Koordinater: 7365231, 587387. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 14  Stuplav Nephroma bellum 
Koordinater: 7365173, 587254. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 

 

 



  RN105936 

25 
 

 

Figur 15  Luddlav Nephroma resupinatum 
Koordinater: 7365231, 587387. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 

 



  RN105936 

26 
 

  

  

Figur 16 Spår av yxa och såg i skogen genom tiderna. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.* 
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Figur 17 Områdesbild, Naturvärdesobjekt 2. Foto taget mot sydöst.  
Koordinater: 7365153, 587466. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.** 
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Figur 18 Västra sikthuggningen. Foto taget mot nordväst.  
Koordinater: 7365153, 587446. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.** 
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Figur 19 Östra sikthuggningen. Foto taget mot nordväst.  
Koordinater: 7365073, 587519. Foto: Håkan Falk, Skogsstyrelsen.** 

 
*    Bilder från naturvärdesobjekt 1 
**  Bilder från naturvärdesobjekt 2 
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Vi finns nära dig! 

 

Skogsstyrelsen erbjuder ett brett utbud av 
produkter och tjänster inom det skogliga området. Vi har kontor över 

hela landet, vilket gör att vi alltid finns nära dig med en mycket god lokal 
kännedom. Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg eftersom vi är 

opartiska och inte drivs av ett vinstintresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information 

 

Ring 020-35 90 00 

 

besök oss på www.skogsstyrelsen.se/produkter 

 

eller maila oss på produkter@skogsstyrelsen.se 


