
2931 Njuorokvaratj
Kommun Arjeplog Totalareal 230 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 201 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 28 ha
Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 86 ha

          Ovanför fjällnära gräns 0 ha
    Nedanför fjällnära gräns 86 ha

Areal värdekärna 123 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 15 ha Areal arronderingsmark 1 ha

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

Beskrivning av området
Njuorokvaratj ligger östligaste hörnet av Arjeplogs 
kommun, cirka 35 km nordväst om Moskosel och är en 
mosaik av mindre tjärnar, myrar och urskogsartad 
tallskog. Skogen brann för ca 200 år sedan, så även de 
flesta holmarna på myren. I de södra och västra 
delarna är skogen urskogsartad. Det är rikligt med 
tallöverståndare över 300 år. En överståndare borrades 
och bestämdes till minst 440 år. Framförallt i de västra 
delarna är det rikligt med död tallved i form av lågor. 
Överallt finns det påtagligt med grövre torrträd och 
högstubbar av tall. I kanterna av vissa myrholmar 
växer senvuxen gran, troligen var branden inte lika 
hård där som på den övriga marken. Hela objektet har 
dimensionsavverkats. I delar av området är terrängen 
blockrik. Mindre partier med hällmark förekommer. 
Det största skogliga värderna ligger i tallöverståndarna 
och delvis i den rika tillgången på död tallved. Den 
rika förekomsten av dvärgbägarlav indikerar detta. De 
västra delarna har rikligt med död ved och fungerar 
dessutom som en skyddszon mot vägen. Tjärnarna är 
lämpliga häckningsbiotoper för flera fågelarter. 

I de västra delarna är det rikligt med död tallved i form av lågor.



Länsstyrelsens bedömning
Området har betydande naturvärden vilka grundar sig 
på den värdefulla mosaiken av tjärnar, myrar och 
urskogsartade tallskogar. Skogen på holmarna är 
mycket skyddsvärd p g a den rikliga förekomsten av 
tallöverståndare.

Det rika fågellivet bidrar till skyddsvärdet. Området 
har som helhet höga naturvärden som, om de ska 
bevaras och utvecklas genom naturlig succession, inte 
kan kombineras med att skogsbruk bedrivs i området.

Skala 1:30 000




