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Begäran om interimistiskt förbud i Lill-Skarjak, Arjeplogs kommun 
 
Under våren har ett flertal skrivelser inkommit till länsstyrelsen gällande Sveaskogs 
planerade avverkning av ett omkring 40 ha stort skogsområde vid Lill-Skarjak, i 
Arjeplogs kommun. Bland annat har föreningen Skydda skogen inkommit med en 
begäran om att Länsstyrelsen beslutar om interimistiska förbud för att stoppa den 
planerade avverkningen.  
 
Interimistiska förbud är en tillfällig skyddsform som används mycket sparsamt, oftast i 
pågående reservatsprocesser där naturvärdena är väl kända och myndigheten befarar att 
det finns en överhängande risk att naturvärden förstörs innan naturreservatsbildningen 
kan slutföras. Vi för kontinuerliga samråd med bolag och andra större markägare om 
potentiellt skyddsvärda områden. Genom dessa samråd kan vi i normalfallet nå 
samförstånd och tillsammans hitta alternativa lösningar som innebär att vi kan undvika 
tvingande beslut som interimistiska förbud.  

Då det gäller Lill-Skarjak har länsstyrelsen har blivit uppmärksammad av såväl berörd 
sameby som av ideell naturvård om att området kan ha höga naturvärden. Eftersom det 
aktuella området ligger intill ett planerat naturreservat skulle det potentiellt kunna 
utgöra en lämplig utökning av detta. För att vi ska kunna bedöma ifall området bör 
skyddas som naturreservat behöver vi genomföra en naturvärdesinventering, helst under 
barmarkssäsongen. Vi har under våren fört en dialog med Sveaskog, med målet att 
bolaget skulle avvakta med den planerade avverkningen till dess vi hunnit genomföra en 
naturvärdesinventering i området på barmark. Sveaskog har nu meddelat att 
avverkningen inte kommer att genomföras innan midsommar, vilket ger oss den tid vi 
behöver för att genomföra inventeringen under juni månad. Med utgångspunkt från 
inventeringsresultaten kommer vi därefter att ta en förnyad kontakt med Sveaskog. 
Myndigheten bedömer därför inte att det i dagsläget finns något behov av ett 
interimistiskt förbud i området. 
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