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Sammanfattning
Kiruna kommun ska upprätta en detaljplan för en ny begravningsplats. Begravningsplatsen ska innefatta
ett nytt krematorium, kapell, kolumbarium, minneslund och kyrkogård med tillhörande byggnationer för
drift. Inom projektet har en naturvärdesinventering i fält genomförts. Inventeringen genomfördes i juli av
biologiskt kunnig personal. Generellt förekommer lågt naturvärde inom hela inventeringsområdet med
undantag för ett femtiotal skyddsvärda äldre träd. Inga platser inom inventeringsområdet har pekats ut
som naturvärdesobjekt. Inventeringen innefattar även en analys över bevaransvärd växtlighet vid
begravningsplatsen.

1. Beskrivning av inventeringen
1.1 Inledning
Kiruna kommun ska upprätta en detaljplan för en ny begravningsplats. Inom projektet har en
naturvärdesinventering genomförts.
Naturvärdesinventeringen görs i två etapper, en förstudie och en inventering i fält. Naturvärdesinventering
på förstudienivå genomförs för att få en överblick av naturintressen och potentiella naturvärdesobjekt
inom ett inventeringsområde. Denna information samlas in, bearbetas och sammanställs så att en klar bild
över inventeringsområdets potentiella naturvärdesobjekt kan redovisas. Därefter har en inventering i fält
genomförts under juli månad.

1.2 Bakgrund
I projektet ingår det att upprätta en naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 199000:2014 och
Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Denna inventering genomförs på fältnivå med
naturvärdesinventering i fält med detaljeringsgrad översikt inom ett avgränsat område.

1.3 Områdesbeskrivning
Inventeringsområdet består av en tallskog med träd i skiftande åldrar. Områdets avgränsas med en
bågskyttebana och mindre väg i söder, en golfbana i öster samt en återvinningscentral i nordväst. Området
runt bågskytteklubben utnyttjas av klubben som har måltavlor i form av plastdjur utsatta i skogen.
Området är hårt drabbat av nedskräpning.
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Figur 1. Översiktskarta med inventeringsområde markerat.

2. Metodik
Inom inventeringsområdet ska samtliga potentiella naturvärdesobjekt som kan antas vara positiva för
biologisk mångfald identifieras. Detta har skett genom denna fältstudie där kartmaterial och flygbilder
undersökts samt området inventerats i fält under juli månad. Inventeringen har skett med detaljeringsgrad
”detalj” vilket betyder att minsta karteringsenhet är en yta på 10 kvadratmeter eller mer eller ett
linjeformat objekt med en längd av minst 10 meter och en bredd på minst 0,5 meter. Om mindre objekt
hittas kan dessa tas upp ändå om man anser att de är potentiella naturvärden.

2.1

Bedömningsgrunder
2.1.1.

Bedömningsgrunder för art

Bedömningsgrunderna för arter har fyra nivåer som sträcker sig från obetydligt artvärde till högt artvärde.
Vilken nivå av artvärde ett naturvärdesobjekt får bedöms utifrån hur många naturvårdsarter, rödlistade
arter, hotade arter samt hur hög artrikedom naturvärdesobjektet har.

2.1.2.

Bedömningsgrunder för biotop

Bedömningsgrunderna för biotop är precis som för arter indelade i fyra nivåer. Nivåerna baserar sig på två
kategorier vilka är biotopkvalitet samt sällsynthet och hot.

2.1.3.

Naturvärdesklasser
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För den slutliga bedömningen vilket naturvärde ett objekt har för den biologiska mångfalden så vägs
artvärdet och biotopvärdet samman enligt diagrammet i figur 2.

Figur 2. Klassificeringar av ett naturvärdesobjekt vid naturvärdesbedömningen. Källa: SS
199000:2014, Figur 2 s. 17.

2.1.4.

Sammanställande av befintlig data

För att fastställa de eventuella naturvärdesobjekten har kartunderlag från WMS-tjänster (Tabell 1) använts
och analyserats med bakgrundskartor och ortofoton.

Tabell 1. Myndigheter och organisationers WMS-tjänster som har analyserats.
Skyddad natur
Länsstyrelsen miljödata
Google Earth
Riksantikvariatämbetet
Artportalen
Skogsstyrelsen

3. Dokumenterad information om naturen i
inventeringsområdet
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3.1

Dokumenterade områden med naturvärden

Inom inventeringsområdet finns inga sedan tidigare dokumenterade naturvärden.

3.2

Artdata

Rödlistkategorierna är: Nära hotad (NT) hit tillhör missgynnade arter men som inte uppfyller kraven de
övriga kategorierna men är nära att uppfylla någon eller några av dessas kriterier. Till kategorin sårbar
(VU) hör arter som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd med avseende på kriterierna för rödlistning vilka
är populationsminskning, litet utbredningsområde eller fragmenterade populationer, population är liten
och minskar, population är mycket liten eller att arten bedömts hotad i en kvantitativ riskanalys. Starkt
hotad (EN) är arter som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt kriterierna och akut hotad (CR) vilket
är arter som löper extremt hög risk att dö ut enligt samma kriterier.
Till dessa kategorier finns även nationellt utdöd (RE) och arter med kunskapsbrist (DD).
Inom inventeringsområdet finns inga sedan tidigare dokumenterade naturvärden.

4. Resultat
I Bilaga 1, Kartbilaga, redovisas de naturvärden som identifierats i inventeringsområdet. Inga platser som
uppfyller kraven för naturvärdesobjekt har identifierats inom inventeringsområdet. Områdets
dominerades av barrträd i form av tall och gran med inslag av björk. Markskitet bestod av husmossa,
blåbär, kråkbär och lingon. Området anses därmed i sin helhet endast ha allmänna och låga naturvärden.
Inom området påträffades enstaka skyddade arter samt ett femtiotal skyddsvärda träd.
Skyddade arter som identifierats inom inventeringsområdet listas i tabellen nedan.
Tabell 2. Skyddade arter som inventerats inom området.
Art

Latinskt

Skydd

Rödlistad

Jaktlagen

NT, Nära

namn
Skogshare

Lepus timidus

hotad
Kungsörn

Aquila

Artskyddsförordningen

chrysaetos
Korp

Corvus corax

NT, Nära
hotad

Artskyddsförordningen

LC,
Livskraftig

Talgoxe

Parus major

Artskyddsförordningen

LC,
Livskraftig

Bergfink

Fringilla

Artskyddsförordningen

montifringilla

LC,
Livskraftig
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Korp, talgoxe och bergfink häckade inom inventeringsområdet. Skogsharen sågs flera gånger i det sydöstra
hörnet av inventeringsområdet och antas ha en boplats i närheten samt använda området för födosökning.
Kungsörnen sågs flyga lågt över området med riktning mot norr. Nedan figur visar vart i
inventeringsområdet som arterna påträffades.

Figur 3. Identifierade skyddade arter
De skyddsvärda träd som identifierats under inventeringen är en gran och resterande tallar. Figuren nedan
visar trädens placering.
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Figur 4. Placering av skyddsvärda träd
Trädens äldre ålder har konstaterats utifrån storlek (höjd och diameter), barkens utseende samt grenarnas
växtsätt. Figur 5 och visar bilder på två av träden.
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Figur 5. Skyddsvärt träd

Figur 6. Skyddsvärt träd
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5. Analys av bevaransvärd växtlighet vid
begravningsplatser
Växtligheten i inventeringen är likvärdig över hela området. Det högsta naturvärdet finns i äldre träd,
framförallt i äldre tallar. Dessa träd är tydligt äldre än tilliggande växtlighet och många är unika i sitt
utseende. Figur 4 visar placeringen av skyddsvärda träd.
Vid avverkning av trädbestånd kan lämnade träd som plötsligt blir utsatta för kraftigare vindar och lätt ta
skada genom att brytas eller blåsa omkull. Träden som pekas ut som skyddsvärda i denna inventering är
tydligt äldre än träden intill vilket skulle betyda att dessa träd påverkats av vind vid tidigare avverkning.
Detta träd kan därmed med fördel sparas som växtlighet i en begravningsplats.
Träden som pekas ut i denna inventering utgörs till största del av arten tall. Många arter av insekter lever
på solbelysta äldre tallar. Genom att spara dessa träd samt avverka tilliggande träd kan man skapa biotoper
för arter som kräver denna typ av miljö.
För att behålla biotoper för fåglar och skogsharen föreslås att låta fjällbjörk och enris växa i kanterna på
begravningsplatsen.
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