Naturvärdesinventering inför
planerad avstyckning av tomter på
del av fastigheten Kvikkjokk 3:2 i
Jokkmokks kommun.

Inventerat område av Kvikkjokk 3:2 (röd avgränsning).
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Beskrivning
Skogsstyrelsen har på uppdrag av Kjell Arvidsson m.fl. under september 2018
genomfört en naturvärdesinventering på del av fastigheten Kvikkjokk 3:2 i
Jokkmokks kommun. I området planeras avstyckning av tomter.
Den planerade tomtavstyckningarna ligger anslutning Kvikkjokks by. Marken ägs
av Kjell Arvidsson m.fl.
Naturvärdesinventeringen visar att det finns ett område längst upp i norr som
håller höga naturvärden, (Naturvärdesobjekt) enligt Skogsstyrelsens metodik för
nyckelbiotopsinventering, karta Bilaga 1.
De höga naturvärdena utgörs av äldre, senvuxen naturskogsartad skog i varierad
miljö. Inslag av fuktig mark, blockmark samt fuktig mark i anslutning till
myrimpediment. Inga rödlistade arter konstaterades.
Den bäck som rinner igenom området ser ut att hålla vatten av hög kvalitet. En
skyddszon närmast bäcken bör därför beaktas vid eventuellt exploatering av
området.
.
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Bilaga 2.
Objekt med höga naturvärden = grön färg
Bäck = blå färg
Inventerat område = röd färg
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Nyckelbiotoper är skogsområden som har mycket stor betydelse för
skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade
arter. Inventeringsmetoden är utarbetad av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen
har inventerat småskogsbrukets marker medan stor- och
mellanskogsbruket har ansvarat för att inventera sina egna marker. I
inventeringen är det i första hand skogens struktur och element som har
betydelse; men även förekomsten av arter kan vara avgörande.
Naturvärdesobjekt är objekt som ännu inte är nyckelbiotoper men som
ändå har påtagliga naturvärden.
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Uppdragsgivare
Kjell Arvidsson m.fl.
Tidpunkt för inventeringen
September 2018
Inventeringen utförd av
Nils-Åke Kuoljok
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INFORMATION
Datum

1(2)
Diarienr

2018-11-16
Er referens

Södra Norrbottens distrikt
Nils-Åke Kuoljok
Stortorget 4, 962 31 Jokkmokk
nils-ake.kuoljok@skogsstyrelsen.se
Tfn 0971-588 73

Kjell Arvidsson m.fl.
Vallmovägen 38
982 35 Gällivare

Kompletterande information till Naturvärdesinventering inför planerad
avstyckning av tomter på del av fastigheten Kvikkjokk 3:2 i Jokkmokks
kommun.

I det inventerade området finns Område med höga naturvärden, enligt
Skogsstyrelsen standard för nyckelbiotopsinventering.
Området utgörs av en äldre naturskogsartad biotop. En biotop som är vanligt
förekommande såväl kring Kvikkjokk, som i Jokkmokks övriga nordvästra
skogar. Med andra ord ingen bristmiljö eller i övrigt unik miljö i detta
område.
Skogsstyrelsen prioriterar inga formella skydd av den här typen av skogar i
Kvikkjokks-området.
Skogsstyrelsen har därför inga synpunkter på de planerade
tomtavstyckningarna.
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