
 

  4251 Granberget 

  Kommun   Arvidsjaur  Totalareal 863 ha
  Naturgeografisk region   33h  Areal land 862 ha
  Objektskategori   U2  Areal vatten 1 ha
  Markägare   Sveaskog   Areal produktiv skogsmark 698 ha
            Ovanför fjällnära gräns 532 ha
            Nedanför fjällnära gräns 166 ha
   Areal värdekärna   676 ha  Areal skyddszon 0 ha
   Areal utvecklingsmark   13 ha  Areal arronderingsmark 8 ha

   
Kriterier för urval 

• Större naturskog  
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter  
• Hög grad av naturlighet  
• Berör befintligt Natura 2000-objekt  

 
Beskrivning av området  
Granberget är ett stort skogsberg i västra delen av 
Arvidsjaurs kommun, ca 30 km väster om Moskosel. 
Berget har flera mindre toppar över 560 m ö h, av 
vilka Buoudatj på 585 m ö h är högst. Området utgör 
östra kanten av ett större höjdområde som bl.a. 
innefattar Tjadnesvare naturreservat. Västra och 
centrala delen av objektet är höglänt men tämligen 
flackt och innehåller en del öppna myrar. I öster antar 
landskapet mer dramatiska former och sluttar brant ner 
mot Järferälvens flacka dalgång. Området 
karaktäriseras av gammal, urskogsartad granskog med 
intern beståndsdynamik. Själva Granberget är täcks av 
granskog som har en dominerande beståndsålder på 
mer än 200 år. Skogen är olikåldrig, flerskiktad och 
har inslag av grovstammig glasbjörk och sälg med 
epifytiska lavar som skrovellav och lunglav. 
Granurskogen är bitvis rikligt garnlavsdraperad. På 
höjderna finns enstaka inslag av uppskattningsvis 300-
åriga tallar vilka blir fler i bergets sluttningar. 
Tillgången på död ved är riklig och utgörs främst av 
rötbrutna granlågor i olika nedbrytningsstadier samt 
stående döende och döda träd. Av tall förekommer en 
del substrat främst i form av torrträd. På granlågorna 
finner man ofta rödlistade vedsvampar. Marktypen är 
övervägande av frisk blåbärstyp, men bitvis, inte minst 
i de branta östsluttningarna, finns inslag av örttyper. 
Buoudatj domineras av ett stort och vackert gammalt 
hänglavsbeklätt granbestånd. Bitvis är terrängen 
blockig och i sydöstra delen finns berg i dagen. I 
granbeståndet finns tallar som är uppemot 350 år, och 
även 

 en del glasbjörk samt enstaka sälg. Rötbrutna 
granlågor och silverfuror återfinns spritt i området. I 
svackan mot Granberget utbildas ett bäckdråg med 
riklig förekomst av död ved. Objektets västra delar 
kännetecknas av grov tallskog med underväxt av gran 
och glasbjörk. Här finns grova tallågor och gott om 
stående död ved, såsom imponerande silverfuror. 
Påverkansgraden är låg över större delen av 
Granberget och stora delar är i princip orörda.  
 

Granberget består till största delen av urskogsartad granskog i sent 
successionsstadium. 



Länsstyrelsens bedömning  
Granberget är ett stort skogsbergsmassiv som kläs av 
gammal urskogsartad granskog i sen succession med 
gott om gammal, grovstammig björk och sälg. 
Granskogen är bitvis rikligt draperad med ljusa 
hänglavar och lövträden har kraftig lavpåväxt, bl.a. av 
lung- och skrovellav. I västra delen av området finns 
även gammal och grovvuxen tallskog med gott om 
död ved, bl.a. 

 imponerande grova silverfuror. Överlag finns är 
andelen liggande och stående död ved hög, inte minst 
av rötade granlågor på vilka ett flertal rödlistade 
vedsvampsarter är påträffade. Granberget utgör en 
gynnsam miljö för ett stort antal rödlistade arter och 
sammantaget har Granberget genom sin storlek och 
gamla, urskogsartade skogar mycket höga 
naturvärden. 

 

Skala 1:50 000 




