
3360 Svartliden-Krokliden
Kommun Lycksele Totalareal 1 057 ha
Naturgeografisk region 33h Areal land 1 056 ha
Objektskategori U1 Areal vatten 1 ha
Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 907 ha

          Ovanför fjällnära gräns 0 ha
    Nedanför fjällnära gräns 907 ha

Areal värdekärna 836 ha Areal skyddszon 0 ha
Areal utvecklingsmark 71 ha Areal arronderingsmark 0 ha

Kriterier för urval
• Större naturskog
• Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
• Ingår i värdefull barrskogstrakt
• Hög grad av naturlighet

Beskrivning av området
Svartliden-krokliden ligger i västligaste delen av 
Lycksele kommun på höjdryggen mellan Öre älv och 
Ume älv. Området omfattar i stort sett två hela berg, 
Svartliden och Krokliden, en myrmosaik mellan dessa 
samt en annan myrmosaik väster om Svartliden. 
Området gränsar mot ungskogar och hyggen i alla 
väderstreck, förutom i längst i norr där en smal remsa 
privatägd äldre skog når ända ner till det oreglerade 
vattendraget Paubäcken, som även hyser 
flodpärlmussla. Ett flertal olika skogsbiotoper och 
succesionsstadier förekommer inom området. Stora 
delar av området verkar ha utsatts för beståndsdödande 
bränder någon gång för 100–150 år sedan. De skogar 
som har vuxit upp på dessa marker ser idag ofta rätt 
triviala ut och saknar i stort sett gamla barrträd och 
stora mängder död barrved. Många områden är även 
ganska glest bevuxna och har ett betydande inslag av 
gamla glasbjörksbuketter och multnande björklågor 
och björkstubbar. Stora delar av dessa skogar är i stort 
sett helt opåverkade av skogsbruk och således 
urskogsartade. I områdets sydsluttningar är skogen i 
huvudsak talldominerad, högrest, grovvuxen och tät 
med betydande inslag av asp. I vissa delar är 
graninslaget betydligt större. I östsluttningen på 
Svartliden finns även en mer klassisk lövbränna med 
ca 70 årig björkskog och enstaka högresta tallar och 
granar. Gamla gransuccessioner som undkommit 
branden finns främst i anslutning till myrar och 
vattendrag, men även väster om toppen på Svartliden, 
liksom i de norra delarna av området. Den centralt 
liggande myrmosaiken består av den stora öppna 
flarkmyren/backkärret Hedmarksänget, som bla bär 
spår av tidigare myrslåtter. Skogen här är mycket 
gammal och består växelvis av gran- och tallskog. 
Flera

tallar är 300-500 år och granar på 250-350 år är inte 
ovanliga heller. Torrakor och lågor förekommer 
rikligt. Vid inventeringen noterades följande arter: 
ostticka, knottrig blåslav, violettgrå tagellav, 
stiftgelélav, skrovellav, doftticka, gammelgransskål, 
rosenticka, lappticka, stor aspticka, stjärntagging, 
violmussling, gränsticka, rynkskinn, doftskinn, 
kungsörn, bronshjon, sidensvans, lunglav, stuplav, 
bårdlav, luddlav, gytterlav, skinnlav, vitmosslav, 
ullticka, barkticka, torta, spindelblomster, tjäder, järpe, 
orre, stenfalk, tornfalk, lavskrika, grönsångare, 
videsparv, spillkråka, lappmes, tretåig hackspett. 

Vy från Svartlidens topp mot nordost.



Länsstyrelsens bedömning
Svartliden-Krokliden är ett stort och mycket varierat 
skogslandskap. Här finns överlag mycket liten 
mänsklig påverkan och mycket höga naturvärden. I 
området förekommer både tallskogar, granskogar och 
lövrika skogsmiljöer och större delen av området är 
urskogsartat. Ett stort antal rödlistade arter är noterade 
inom området. Området ligger

också i en trakt med en koncentration av flera 
värdefulla naturskogsområden. Eftersom det råder brist 
på naturskogar i regionen har Svartliden-Krokliden 
stor betydelse för bevarandet av den biologiska 
mångfalden i regionen. Länsstyrelsen bedömer att ett 
bevarande av områdets höga naturvärden inte går att 
förena med skogsbruk. 

Källor
1. Våtmark klass 2 objekt 22H7H02

Skala 1:50 000




