
3566 Gardejaurliden
Kommun Lycksele Totalareal 181 ha
Naturgeografisk region 32c Areal land 181 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 0 ha
Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 177 ha

          Ovanför fjällnära gräns 0 ha
    Nedanför fjällnära gräns 177 ha

Areal värdekärna 104 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 46 ha Areal arronderingsmark 24 ha

Kriterier för urval
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet

Beskrivning av området
Gardejaurliden sydväst om Lycksaberg ligger mitt 
emellan två parallella nord-sydgående vägar. Området 
består av en del av en större höjd i norr, själva 
Gardejaurberget 440 m.ö.h. och en mindre kulle i 
sydväst, ca 370 m.ö.h. I den sydöstra delen finns en 
liten skogstjärn som omges av en våtmark. Större 
delen av området sluttar svagt åt söder. Hela området 
är mycket blockrikt! En skogsbilväg leder in i 
områdets norra del. Gardejaurliden domineras av 
gammal, brandpräglad tallskog med stor 
dimensionsspridning. Det finns enstaka riktigt gamla 
grova träd framför allt i norr och väster, annars är 
huvuddelen av de äldre träden cirka 200 år. Den mest 
opåverkade skogen finns i de allra blockigaste 
partierna. I de norra delarna är tillgången på död ved, 
gamla lågor och torrakor riklig. I övrigt förekommer 
död ved sparsamt till allmänt. I söder finns ett bestånd 
med 90-årig mer ensartad tallskog där död ved 
förekommer sparsamt. Den delen ingår som 
utvecklingsmark och stärker upp områdets arrondering 
högst väsentligt. I stort sett hela området är påverkat 
av dimensionsavverkning men stubbarna är få i de 
blockigaste partierna. Vid inventeringen har följande 
arter noterats: dvärgbägarlav, gräddporing, doftskinn, 
fläckporing, gränsticka, kortskaftad ärgspik, kötticka,

kritporing, rosenticka, violmussling, ullticka, tallticka, 
rävticka, rynkskinn, korktaggsvamp, fjälltaggsvamp, 
goliatmusseron, spår av reliktbock samt orre och 
tjäder. 

I Gardejaurlidens mest blockrika partier finns få spår av skogsbruk.



Länsstyrelsens bedömning
Gardejaurliden är ett stort naturskogsartat område med 
gammal brandpräglad och skiktad tallskog med stort 
inslag av gamla grova lågor och torrakor. Bristen på 
skyddad tallskog

i regionen och i länet talar starkt för områdets 
bevarande. Länsstyrelsen bedömer att ett bevarande av 
områdets höga naturvärden inte går att förena med 
skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för rennäring RRO24016 

Skala 1:20 000




