
 

  4317 Kuorpavare 

  Kommun   Arvidsjaur  Totalareal 132 ha
  Naturgeografisk region   32c  Areal land 132 ha
  Objektskategori   U1  Areal vatten 0 ha
  Markägare   Sveaskog   Areal produktiv skogsmark 127 ha
            Ovanför fjällnära gräns 0 ha
            Nedanför fjällnära gräns 127 ha
   Areal värdekärna   127 ha  Areal skyddszon 0 ha
   Areal utvecklingsmark   0 ha  Areal arronderingsmark 0 ha

   
Kriterier för urval 

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

 
Beskrivning av området  
Kuorpavare är ett markerat berg som reser sig ur 
landskapet mellan Piteälven i söder och Varjisån i 
norr, 5 km öster om byn Akkajaur i Arvidsjaurs 
kommun. Området utgörs av bergets topp, 505 m ö h, 
samt nord- och ostsluttningar. Markförhållandena är 
överlag blockiga till storblockiga. Friska ristyper 
dominerar i fältskiktet med mindre inslag av lavrika 
partier. Bergets övre delar kläs av gles tallskog, 
präglad av markförhållandena och höjdläget. Skogen 
har hög dominerande beståndsålder med gott om träd i 
andra åldersklasser och är således flerskiktad. Den 
äldsta trädgenerationen är omkring 300-400 år med 
enstaka ännu äldre träd. De gamla tallöverståndarna är 
vanligen grovvuxna och har pansarbark och sätter sin 
prägel i området. Ett visst inslag av senvuxen gran och 
grov björk förekommer och ökar i den branta 
nordsluttningen. Även i Kuorpavares övriga 
sluttningar dominerar den gamla tallskogen, i sydöstra 
delen flackar marken ut och har mindre insprängda 
myrpartier. Tillgången till död ved är anmärkningsvärt 
riklig i hela området och utgörs av torrakor, rötbrutna 
tall- och granlågor, vindfällen, och högstubbar. Bitvis 
ligger lågorna i plockepinn. Arter som fläckporing, 
dvärgbägarlav och knottrig blåslav noterades i området 
och på flera tallar finns spår efter reliktbock. Inga 
säkra brandljud i levande träd påträffades, däremot har 
flertalet lågor och 

 torrakor ett brandljud. Tallskogen är svagt till måttligt 
påverkad av dimensionsavverkning med yxa för 
ungefär 100 år sedan. Toppregionen 
dimensionsavverkades i överlag efter grova torrträd 
medan man i de lägre delarna även avverkade 
timmerstockar i måttlig mängd.  
 

Gammal, flerskiktad tallskog med gott om grov, död ved 
karakteriserar området. Sydöstra delen av objektet. 



Länsstyrelsens bedömning  
Kuorpavare är ett barrskogsbeklätt och mestadels 
blockigt berg som domineras av tallskog i sen 
succession. Skogen karaktäriseras av hög dominerande 
beståndsålder med rikligt av träd i andra åldersklasser, 
varav de äldsta är mer än 400 år. Området är 
brandpräglat, men då den senaste branden ligger långt 
tillbaks i tiden finns idag en riklig förekomst 

 av död ved av torrakor, rötbrutna tall- och granlågor, 
vindfällen, och högstubbar. På bergets övre del glesas 
trädskiktet ut och hyser gott om talltorrakor och 
plattkroniga träd som ger området en karaktäristisk 
urskogssiluett. Kuorpavares urskogsartade tallskog 
med sin rika tillgång på urskogstrukturer håller 
mycket naturvärden.  

 

Skala 1:15 000 




