
2878 Alep Tjeutjenåive
Kommun Arjeplog Totalareal 981 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 947 ha
Objektskategori U2 Areal vatten 35 ha
Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 830 ha

   Fastighetsverket       Ovanför fjällnära gräns 824 ha
    Nedanför fjällnära gräns 6 ha

Areal värdekärna 823 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 3 ha Areal arronderingsmark 4 ha

Kriterier för urval
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Hög grad av naturlighet
• Berör befintligt Natura 2000-objekt
• Gränsar till värdefullt område utanför det statliga innehavet

Beskrivning av området
Objektet ligger 25 km ost-nordost om Arjeplog och 
består av ett granskogslågfjället Alep Tjeutjenåive och 
dess flacka östsluttning, Luobbeln, ett sel i 
Ribraurjåkkå, och berget Julkivaratjs blockrika 
sydsluttning. Objektet omfattar också en mindre del 
utanför det statliga markinnehavet som ligger i 
anslutning till naturreservatet Ståkke-Bårgå 
fjällurskog. Tjeutjenåive ligger ovanför gränsen för 
fjällnära skog och ligger till största delen mellan 500 
och 600 m ö h. Orörd, lågproduktiv höjdlägesgranskog 
i olika succession efter brand täcker stora delar av 
objektet. Västra kanten av objektet består av yngre 
granskog uppkommen efter en skogsbrand för ca 150-
200 år sedan. På nordöstra sidan av Alep Tjeutjenåive 
har kolad ved och brandljud i gran påträffats i äldre 
granskog, denna skog har kanske brunnit med lägre 
intensitet vid den senaste branden i området. Hela 
södra och östra delen av området är klätt av gammal 
granurskog i sen succession, som längst i öster har ett 
inslag av grova tallar i åldern 400-500 år. Frisk 
blåbärstyp ofta med inslag av kråkbär, dominerar 
markvegetationen. Små insprängda myrar finns i de 
flackare delarna av skogen, den största, på ca 15 ha, 
ligger längs nordöstra kanten av Tjeutjenåivesjön och 
är en sluttande blandmyr. Påverkansgraden

är låg runt Alep Tjeutjenåive. Vid inventeringen 
återfanns fåtal stubbar efter grova tallar eller torrfuror, 
troligen från småskaligt lokalt utnyttjande. 

Typisk, gles granurskog i södra delen av området.



Länsstyrelsens bedömning
Alep Tjeutjenåive är ett urskogsområde med höga 
naturvärden. Skogen är genomgående urskogsartad 
och oftast helt opåverkad av skogsbruk. Gran 
dominerar nästan helt men ofta finns inslag av gamla 
tallöverståndare i granskogen. Tillgången på död ved 
varierar men beror av naturliga faktorer som skogens 
produktivitet och successionsstadium efter brand, och 
inte som oftast av påverkan från skogsbruk. Alep 
Tjeuntjenåive ingår i ett större

sammanhängande ur- och naturskogsområde som 
ansluter brett till det stora, friliggande 
fjällskogsreservatet Ståkke-Bårgå. Alep Tjeutjenåive 
har således ett mycket högt bevarandevärde både med 
avseende på urskogen men också på landskapsnivå 
genom sin storlek och att det är del av ett mycket stort 
urskogslandskap. Områdets höga naturvärden kan inte 
bibehållas eller utvecklas genom naturlig succession 
om skogsbruk bedrivs i området.

Skala 1:50 000




