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1 Sammanfattning 
Tyréns AB har av Kiruna kommun fått i uppdrag att utföra fältinventeringar och en bedömning 
av naturvärden i området söder om Stadshuset. Kiruna kommun har föreslagit att detta område 
skulle vara lämplig som parkmiljö, den så kallade Gruvstadsparken. Tanken är att ingen i 
Kiruna ska behöva bo granne med ett staket. Kommunstyrelsen och LKAB har långtgående 
planer för Gruvstadsparken, som kommer att fungera som en trygghetszon mellan gruvans 
industriområde och det bebyggda Kiruna.  
 
Naturmiljön i det inventerade området är relativt påverkad av mänskliga aktiviteter. I en 
framtida parkmiljö rekommenderas att kvarvarande naturliga områden får stå som mall för hur 
övriga ytor skall återställas efter avetablering av byggnader och annan infrastruktur. De arter 
som man skall inrikta sig på att spara eller låta växa upp i området är björk, rönn, sälg, gran och 
asp. Dessa förekommer frekvent naturligt och klarar de förhållanden som råder på ett bra sätt. 
Andra arter som har ett skyddsvärde är cembratall, blågran och lärk.  
 
Sammanfattningsvis så har det inventerade området potential att på sikt bli en bra parkmiljö 
som representerar naturmiljön i Kirunas närmiljö på ett bra sätt. Utseendet på parkmiljön beror 
till stor del på vilka intentioner Kiruna kommun har med Gruvstadsparken, men det 
rekommenderas att man behåller en naturlighet där det idag är naturligt och att de avetablerade 
ytorna återställs för att på sikt smälta in i det naturliga landskapet. På detta sätt minimerar man 
också skötseln av parken. 

2 Bakgrund  
Tyréns AB har av Kiruna kommun fått i uppdrag att utföra fältinventeringar och en bedömning 
av naturvärden i området söder om Stadshuset (Fig. 1). Kiruna kommun har föreslagit att detta 
område skulle vara lämplig som parkmiljö, den så kallade Gruvstadsparken. Tanken är att ingen 
i Kiruna ska behöva bo granne med ett staket. Kommunstyrelsen och LKAB har långtgående 
planer för Gruvstadsparken, som kommer att fungera som en trygghetszon mellan gruvans 
industriområde och det bebyggda Kiruna. Föreliggande inventering och naturvärdesbedömning 
syftar till att utpeka eventuella naturvärden i området innan detaljplaner tas fram, för att man i 
dessa planer skall kunna inkludera och ta hänsyn till dessa naturvärden. Särskild vikt har lagts 
vid att identifiera skyddsvärda träd, antingen solitära eller i form av grupper, då trädtillväxten i 
Kiruna är långsam och äldre träd generellt är ovanligt.  
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Figur 1. Kartan visar översiktligt lokaliseringen av det 
inventerade området (gul markering).  

3 Metoder 
Bakgrundsmaterial och kartor har 
erhållits av Kiruna kommun 
(Christer Vinsa) och Banverket. 
Det aktuella området har på karta 
avgränsats av Kiruna kommun. I 
bakgrundsarbetet har även 
flygbilder nyttjats. Området har 
delats in i fyra delområden, för 
att lättare kunna beskrivas var för 
sig (Bilaga 1). Delområdena 
inventerades därefter i detalj, och 
eventuella naturvärden, eller 
potentiella sådana, koordinat-
sattes och fotades i fält. Inom 24 
timmar nedtecknades alla 
observationer. 

4 Resultat  
Naturmiljön i Kiruna karaktäriseras av fjällnära barrskogar, fjällbjörkskogar och lågfjäll. Andra 
viktiga inslag är sjöar, vattendrag och myrmarker. Naturmiljön är tydligt påverkad av mänskliga 
aktiviteter, främst då exploatering för gruvändamål (Banverket, 2006). I en rapport från 
Hushållningssällskapet (2006) gällande ny vägsträckning längs Kiirunavaara-alternativet 
konstateras att korridoren är starkt störd av mänsklig aktivitet i princip i hela sin sträckning och 
att gruvverksamheten har satt sin prägel på området med gruvdammar, olika tippar, 
slamsedimentering, samt en vindkraftpark. 
 
Det råder generellt en låg grad av dokumentation av naturvärden runt Kiruna och någon lokal 
naturinventering eller något naturvårdsprogram finns enligt uppgift inte. Trots omfattande 
fältinventering inför järnvägsplaneringen har få områden med höga naturvärden påträffats 
(Banverket, 2006).  

4.1 Översiktlig beskrivning av naturmiljön i området 
Fältinventeringen under september 2008 visade på få naturvärden (Tabell 1 och Bilaga 1). Den 
huvudsakliga naturtypen är subalpin fjällbjörkskog av lav-ristyp, med ett fältskikt av bl.a. ljung, 
blåbär, lingon, nordkråkbär, samt diverse lavar och mossor i bottenskiktet (t.ex. renlavar och 
husmossa). Denna typ av fjällbjörkskog brukar också benämnas hedbjörkskog. Inom området 
förekommer också mycket av människan påverkad mark, såsom upplagsytor (område 4), 
schaktytor (område 2) och vägar. 
 
Nedan följer en beskrivning av de delområden som avgränsats i inventeringen och vad som 
kännetecknar dessa. En lista över påträffade växtarter presenteras i Bilaga 2. 

4.2 Delområde 1 
Inventeringen inleddes norr om Stadshuset (bild 1). Fjällbjörkskogen dominerar helt i den västra 
delen av området (bild 2). I kantzonen mot Hjalmar Lundbohmsvägen växer bl.a. kråckvicker, 
gulvial, skräppa och mjölke. Fläckvis förekom områden med mycket nordlummer, en art som 
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idag är fredad mot kommersiell försäljning och i vissa län fridlyst. Flera gropar med skräp 
påträffades i den norra delen av området (bild 3). Norr om Stadshuset löper i nord-sydlig 
riktning en svacka med stora mängder brännässla (bild 4). Denna brukar indikera näringsrika 
förhållanden och eventuellt beror det på läckage av avloppsvatten. Runt ett gult hus väster om 
Stadshuset växer flera stora bestånd med rönn och en cembratall (bild 15). Likaså finns ett antal 
kraftiga björkar, bl.a. en med en kraftig vrilbildning (bild 14). I den sydvästra delen av området, 
ner mot E10, finns inga nämnvärda naturvärden och resten av området består av parkeringsytor 
och byggnader. 

4.3 Delområde 2 
Norra hälften av området är relativt opåverkat och består av den typiska fjällbjörkskogen av 
hedtyp, med en del gräs och högre örter. Det som är avvikande i detta område är främst en 
ovanligt hög andel gran i den västra sluttningen ner mot E10 (bild 5). Mitt i området finns 
schaktytor och en del äldre upplag. En ovanligt gammal individ av sälg påträffades strax norr 
om schaktytorna (bild 9). I den östra delen av området löper en gång/cykelväg förbi ett gult hus. 
Längs denna stig och i anslutning till huset finns ett flertal blågranar, några i ganska dåligt skick 
med barrförlust och gulnade barr (bild 6). Det förekommer också bestånd med grövre rönnar 
(bild 7). Längs Hjalmar Lundbohmsvägen återfinns ett flertal aspar. I den södra delen av 
området är miljön tydligt exploaterad och det saknas naturvärden. 

4.4 Delområde 3 
I område 3 återfinns Kirunas äldsta byggnad och Hjalmar Lundbohmsgården. Området är 
inhägnat. Området är tydlig parkmiljö med klippta gräsmattor och planterade träd (bild 8), som 
blågran och cembratall (bild 10). Cembratallen har stora frön som är attraktiv föda för både 
fåglar och ekorrar (bild 13). Vid inventeringstillfället observerades två ekorrar som ömsom 
lekte, ömsom åt tallfrön (bild 12). 

4.5 Delområde 4 
Område 4 är ett smalt område med främst sälg och vide som bildar en grön bård mellan 
bostadsområdet Ullspiran och E10. Här finns få naturvärden, då träden är unga och står väldigt 
tätt. Sannolikt är det dock bra häckningsplatser för småfågel och bidrar därmed positivt till 
fågellivet i området. Trädzonen har också ett skyddsvärde för de boende i området som ridå mot  
E10. Längst i söder finns upplagsytor. På gårdsytorna runt husen i området växer björk, rönn, 
sälg, lärk, samt röda och svarta vinbär. I ett examensarbete från SLU beskrivs gårdsytorna i 
detalj och även planterade växter beskrivs i detta arbete (Tegenlöv, 2007). 
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Tabell 1. Naturvärden som registrerades under fältinventering i Kiruna, 2008. Objektnumren återfinns i Bilaga 1.
Objekt Plats Koordinater (RT90) Naturvärde
1. Cembratall Delområde 1 7535528/1685706 Grovt träd, föda åt hackspettar och ekorre
2. Björk med vrilbildning Delområde 1 7535492/1685715 Grovt träd, ovanligt i området, gammalt
3. Rönnbestånd Delområde 1 7535489/1685689 Flera grövre stammar, ovanligt i området
4. Svacka med brännässlor Delområde 1 7535496/1685759 Inget speciellt
5. Sälg Delområde 2 7535252/1685761 Grov stam, ovanligt i området, substrat för lavar m.m.
6. Gran Delområde 2 7535235/1685761 Granar i sluttning mot E10, ovanligt i området
7. Blågranar Delområde 2 7535176/1685867 Planterade, ovanligt inslag i området
8. Blågranar Delområde 2 7535030/1685885 Planterade, ovanligt inslag i området
9. Aspar Delområde 2 7535104/1685934 Aspar kan på sikt bli bohålsträd för hackspettar, m.m.
10. Ekorrar Delområde 3 7534902/1685850 Tätortsnära djurliv
11. Cembratall Delområde 3 7534904/1685843 Grovt träd, föda åt hackspettar och ekorre
12. Sälg/vide Delområde 4 7534534/1686128 Trädbård mot E10, häckningsplats för fågel

4.6 Djurlivet i området 
Vid inventeringen observerades ekorrar och diverse fåglar (talgoxe, blåmes, björktrast m.fl.). 
Området är präglat av mänskliga aktiviteter och sannolikt inte viktigt för det vilda djurlivet i 
Kiruna. Skogspartierna verkar däremot vara populära områden för katter, vilka förekom 
frekvent under inventeringen. 

5 Slutsatser och rekommendationer 
Naturmiljön i det inventerade området är av naturliga orsaker relativt påverkad av mänskliga 
aktiviteter. Det finns mindre arealer, exempelvis inom delområde 1 och 2, som är någorlunda 
orörda. I en framtida parkmiljö rekommenderas att dessa områden får stå som mall för hur 
övriga ytor skall återställas efter avetablering av byggnader och annan infrastruktur. Underhållet 
av en parkmiljö är i strikt bemärkelse en politisk fråga, men underhållet kan minimeras genom 
att man har en naturlig skogsmark med gräs, örter och mossor/lavar, som är beväxt med 
antingen bestånd av de naturligt förekommande träden, alternativt grövre, solitära träd. De arter 
som man skall inrikta sig på att spara eller låta växa upp i området är björk, rönn, sälg, gran och 
asp. Dessa förekommer frekvent naturligt och klarar de förhållanden som råder på ett bra sätt. 
Bland de träd som får anses inte vara naturliga men som ändå har ett skyddsvärde återfinns 
cembratall, blågran och lärk. En gemensam rekommendation är att ensamma (solitära) lövträd 
har ett bevarandevärde om stammen i marknivå har en diameter > 20 cm. Bestånd med tre eller 
fler lövträd i grupp har ett bevarandevärde oavsett stamdiameter. Samtliga barrträd som 
förekommer i området har ett bevarandevärde, även de granar som växer i område 2 och ännu så 
länge är relativt små. I tabell 1 återfinns vissa element som i inventeringen ansågs ha särskilt 
bevarandevärde i en framtida parkmiljö. 

 
 

 

 

Sammanfattningsvis så har det inventerade området potential att på sikt bli en bra parkmiljö 
som representerar naturmiljön i Kirunas närmiljö på ett bra sätt. Utseendet på parkmiljön beror 
till stor del på vilka intentioner Kiruna kommun har med Gruvstadsparken, men det 
rekommenderas att man behåller en naturlighet där det idag är naturligt och att de avetablerade 
ytorna återställs för att på sikt smälta in i det naturliga landskapet. 
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7 Bilaga 1. Detaljkarta över det inventerade området 
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Arter påträffade vid fältinventering, 2008-09-16

Svenskt namn Latin
Kärlväxter Fjällbjörk Betula pubescens ssp. czerepanovii

Vide Salix spp.
Cembratall Pinus cembra
Tall Pinus sylvestris
Asp Populus tremula
Rönn Sorbus aucuparia
Hägg Prunus padus
En Juniperus communis
Gran Picae abies
Ljung Calluna vulgaris
Lingon Vaccinium vitis-idaea 
Nordkråkbär Empetrum hermaphroditum 
Blåbär Vaccinium myrtillus 
Rölleka Achillea millefolium 
Torta Cicerbita alpina 
Borsttistel Cirsium helenioides
Brännässla Urtica dioica
Kråkvicker Vicia cracca
Skräppa Rumex sp.
Gulvial Lathyrus pratensis 
Rallarros Epilobium angustifolium 
Rödblära Silene dioica 
Sandtrav Cardaminopsis arenosa 
Ängskovall Melampyrum pratense 
Skogsnäva Geranium sylvaticum
Hönsbär Cornus suecica 
Hundkäx Anthriscus sylvestris 
Kvanne Angelica archangelica 
Kruståtel Deschampsia flexuosa 

Mossor Husmossa Hylocomium splendens
Väggmossa Pleurozium schreberi
Björnmossa Polytrichum spp.
Vitmossa Sphagnum spp.
Kvastmossa Dicranum scoparium 

Lavar Renlav Cladonia rangiferina
Norrlandslav Nephroma arcticum
Torsklav Peltigera aphthosa
Snömärkeslav Melanelia olivacea 

Lummerväxter Revlummer Lycopodium annotinum 

Ormbunksväxter Ekbräken Gymnocarpium dryopteris 

Fräkenväxter Fräken Equisetum spp.

8 Bilaga 2. Artlista växter 
 
 
 
 
 


