
4000 Mattaureälven-Båldakatj
Kommun Arjeplog Totalareal 4 182 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 3 335 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 847 ha
Markägare Fastighetsverket Areal produktiv skogsmark 2 689 ha

          Ovanför fjällnära gräns 25 ha
    Nedanför fjällnära gräns 2 664 ha

Areal värdekärna 2 412 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 230 ha Areal arronderingsmark 387 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
• Gränsar till befintligt naturreservat

Beskrivning av området
Området utgörs av den flacka dalgången längs 
Mattaureälven, mellan sjöarna Gallajaure och 
Båldakatj. Blockrika, magra marker med gammal, 
urskogsartad tallskog är typiskt för de centrala delarna 
längs älven. Området är också småkuperat och 
mosaikartat med gott om insprängda småtjärnar mellan 
backarna med gammal tallskog. Söder om Bårgåjaure 
ansluter Mattaureälven-Båldakatj till 
fjällurskogsreservatet Ståkke-Bårgå längs en ca 6 km 
lång sträcka vid foten av Bårgåfjället. 
Skogsbrukspåverkan varierar stort inom objektet. 
Merparten av skogen är urskogsartad och endast svagt 
eller måttligt påverkad av dimensionsavverkning, men 
vissa delar av området har påverkats i sen tid av 
moderna skogsbruksmetoder. Bland annat ingår i 
områdets centrala och östra delar betydande arealer 
med gamla fröträdsställningar på torr, blockrik mark. 
Marken har inte skadats av maskiner eller maskinell 
markberedning och bland de kvarlämnade träden finns 
en ett stort inslag av äldre träd i 200-250-årsåldern, 
liksom spridda ännu äldre gammeltallar. Tillgången på 
död ved är i regel god eller t o m riklig och avser både 
liggande och stående död ved. Skogen bär mycket spår 
av skogsbränder och gamla tallar med brandljud är 
allmänt förekommande i hela området. Det mycket 
blockrika området längs Mattaureälven har också en 
intressant geologi och vid Båldakatj finns ett unikt 
blockdelta med insprängda

öar av gammal urskogsartad tallskog. Blockdeltat 
består i ett fullkomligt sterilt och långsträckt 
klapperstensliknande område men med övervägande 
mindre stenar än kustområdets klapperstensfält. 
Blockdeltat är plant med låga, terrassliknande avsatser 
och helt fritt från vegetation. 

Området gränsar till Ståkke-Bårgå naturreservat. Gränsen för 
reservatet går i kalhyggets övre kant.



Länsstyrelsens bedömning
Området längs Mattaureälven har mycket höga 
naturvärden genom de stora arealerna urskogsartad 
eller nära urskogsartad tallskog. Det finns överlag gott 
om död ved i olika former liksom gamla 
tallöverståndare med brandljud, träd som inte sällan 
når åldrar kring 500 år. Området är tydligt 
brandpräglat. Mattaureälvens flacka dalgång har också 
en speciell geologi, inte minst det unika blockdeltat vid 
Båldakatj, något som höjer naturvärdena ytterligare. 
Mattaureälven-Bådakatj är ett större, urskogsartat

låglandsområde vilket ovanligt och starkt 
underrepresenterat i befintliga skyddade områden. 
Delar som är mer påverkade ingår i området som 
arronderings- och utvecklingsmark. Objektet har en ca 
6 km lång gräns mot fjällskogsreservatet Ståkke-Bårgå 
och tillför värdefull låglandsskog till reservatets kärva 
höjdlägesskogar. Sammantaget är området mycket 
skyddsvärt och dess höga naturvärden kan inte bevaras 
och utvecklas genom naturlig succession om 
skogsbruk bedrivs i området. 
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