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11 Inledning

Om projektet
LKAB planerar att söka nytt tillstånd för befintlig och utökad gruvverksamhet vid Kirunavaaragruvan i 

Kiruna kommun. Som en del i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för tillstånds-

prövningen av anläggningen har en naturvärdesinventering utförts som kompletterar de inventeringar 

som tidigare gjorts i området 2010, 2012 och 2014. Inventeringsområdet 2017 består av flera delområ-

den inom utredningsområdet som omfattar Kirunavaaragruvan och omgivande områden som bedömts 

kunna vara indirekt påverkade av gruvverksamheten, bl.a. västra delen av Kiruna stad. Resultat av 

fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer inom det 

inventeringsområde som är aktuellt och som riskerar att påverkas direkt eller indirekt av gruv- och för-

ädlingsverksamheten i Kiruna.

Metodik
Inventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014. Inventeringen gjordes med ambitions-

nivån NVI på fältnivå medel. Det innebär att Inventeringen har varit så nogrann att alla naturvärdesob-

jekt större än 0,1 ha har kunnat identifieras.  

Naturvärdet har bedömts i tre naturvärdesklasser (1, 2 och 3)

 • Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mång-

fald

 • Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

 • Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald

Inventeringen 2017 omfattar 15 delområden inom utredningsområdet. Området besöktes i fält i augusti 

2017. Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om områ-

det. Kunskap om området har inhämtats från Skogsdataportalen, Våtmarksinventeringen, länsstyrel-

sen i Norrbotten län samt Artportalen.

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten betydelse för biologisk mångfald.
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Översikt inventeringsområden

1 Översiktskarta med inventeringsområdena kring Kirunavaaragruvan.
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1Enetjärn Natur har tidigare (2010, 2012 och 2014) gjort naturvärdesinventeringar inom utredningsområ-

det. Svensk standard för naturvärdesinventering kom 2014. De delar av utredningsområdet som inven-

terats under 2010-2014 har inventerats och naturvärdesbedömts med andra bedömningsgrunder och 

resultat från dessa inventeringar är därför inte direkt jämförbara med resultaten i föreliggande rapport. 

För att få en överskådlig bild av naturvärdet i hela utredningsområdet har en preliminär översättning av 

de tidigare resultaten gjorts till naturvärdesklasser enligt svensk standard. Dessa visas i figur 8. Viktigt 

dock att denna karta läses mot bakgrund av att översättningen är preliminär. 
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22 Naturmiljö och naturvärde

I detta kapitel beskrivs inventeringsområdets naturmiljöer och naturvärde. 

Översiktlig beskrivning
De 15 inventerade delområdena ligger utspridda kring Kirunavaaragruvan. Utredningsområdet sträcker 

sig från våtmarken Kirunavuoma i väster till västra delen av Kiruna stad i öster och från Sjön Luossaj-

ärvi i norr till järnvägen söder om Kirunavaara i söder. De inventerade områdena består till största del 

av fjällbjörkskog och våtmark, men det finns också en del artificiella markområden, grönytor i staden, 

samt lite kalfjäll. Björkskogen växer ofta i sluttande terräng, medan våtmarkerna är mer plana. Våt-

marksområdena har diffusa gränser då de ständigt växlar karaktär. 

Skog
Nästan all skog i området utgörs av fjällbjörkskog. På magra torra till friska marker växer hedbjörk-

skog som domineras av risväxter, medan det i rikare och fuktigare marker växer ängsbjörkskog eller 

sumpskog med högörter. Hedbjörkskog är den klart vanligast förekommande typen av fjällbjörkskog i 

inventeringsområdet. Trädskiktet karaktäriseras av bukettformiga träd med ålders- och dimensions-

spridning. Björkskogar på lägre höjd har ibland mindre inslag av asp och sälg, medan skogen högre upp 

i sluttningarna i regel är ren fjällbjörkskog. Ofta förekommer glest spridda enbuskar och viden i busk-

skiktet. Biotopen är ibland svår att avgränsa i övergångszonen mot aapamyr, då den där kan bestå av 

utbredda videbuskage med låg eller obetydlig krontäckning av björk. Mindre myrholmar med fjällbjörk-

skog omfattas av biotopen aapamyr.

Björkskogar som påverkats av t.ex. gallring och dikning kan fortfarande ha en del värdefulla struktu-

rer och naturlig vegetation, även om biotop- och artvärdet i regel påverkas negativt. I dikade skogar 

tenderar björkarna att växa snabbare och att de därmed blir kraftigare och det finns oftast större inslag 

av högväxta viden. De tätortsnära fjällbjörkskogarna är i regel gallrade och det förekommer örter och 

gräs som spridit sig från de bebyggda miljöerna, även om de till största del har naturlig flora. I några 

tätortsnära skogar noterades mycket brännässla, vilket indikerar näringspåverkan.

Våtmarker
Väster om LKAB breder det stora aapamyrkomplexet Kirunavuoma ut sig med sina varierade miljöer. 

Förekommande habitat som ingår i aapamyren är blöta intermediära till rika kärr, partier med sträng-

flarkkärr, strängblandmyr, myrholmar, fattigmosse, täta videbuskmarker, sumpskogsstråk och ringlande 

bäckar mellan myrtjärnarna. Vegetationen varierar med markrikedom. Rikkärrens bottenskikt domi-

neras av brunmossor och några arter av vitmossor som trivs i dessa förhållanden. Fältskiktet utgörs 

oftast av starrväxter, fräkenväxter, ängsull och en del rikärrsörter. Övergången mot omgivande mark är 
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2

successiv och naturlig. Huvuddelen av våtmarkerna inom utredningsområdet har tidigare varit del av 

aapamyrkomplexet, men har senare fragmenterats i takt med utbyggnad av gruvverksamheten och 

samhället. Väster om gruvområdet är myren i princip opåverkad. 

Mycket kraftig påverkan på våtmarker finns i de ytor med strängflarkkärr som tidigare omgett Stålnack-

eviken, den torrlagda södra delen av sjön Luossajärvi. Kärrens flarkstrukturer har till största del torrlagts 

vilket medfört att fastmarksvegetation börjat kolonisera marken. Även våtmarksområdet kring brand-

stationen, väster och sydväst om Yli-Lompolo, har till stora delar påverkats genom torrläggning. I det 

senare fallet kan torrläggning av våtmarkerna ha orsakats av en generell grundvattensänkning som 

följd av gruvverksamheten. 

I länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) är stora delar av Kirunavuoma, i västra delen av utrednings-

området, VMI klass 2. Myren öster om Mettä-Rakkunjärvi är VMI klass 3. Kärret söder om Luossajärvi, 

2 De mest förekommande naturtyperna i området är våtmark, fjällbjörkskog, lågalpin rished och artificiell miljö.
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2som påverkats med anläggningar i södra delen, är VMI-klass 4, liksom en del av myren öster om klar-

ningsmagasinet. 

Vatten
I norra delen av det inventerade området finns tjärnen Leväjärvi som har förbindelse med Luossaj-

ärvi strax utanför inventeringsområdet. Tjärnen Yli-Lompolo tar emot vatten från Luossajärvi genom 

att vatten pumpas i rörledning från sjön till bäcken Luossajokki några hundra meter uppströms Yli-

Lompola. Sjön Luossajärvi har avdelats genom dammkonstruktioner och dess södra del har torrlagts. I 

aapamyren Kirunavuoma ligger tjärnen Mettäjärvi och en mindre tjärn strax utanför inventeringsområ-

det. Mindre myrbäckar rinner på flera platser genom Kirunavuoma. Dessa har behandlats som ingående 

strukturer i aapamyren. I Järnvägsparken i Kiruna rinner en mindre bäck genom ravinen. Dagvatten leds 

in i bäcken och vattnet pumpas runt.

 

Naturvärde

3 Höga naturvärden med utbredda rikkärrspartier noterades bland annat i aapamyren på Kirunavuoma, väster om gruvområdet.
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7 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen 2017 med metodik enligt svensk standard; 
röda är klass 2 och orange är klass 3.  Kartan visar också de objekt som identifierats vid tidigare inventeringar 2010, 2012 och 2014 
med äldre metodik; mörklila är klass 1 och ljuslila är klass 2.
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8 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen 2017, samt de objekt som identifierats vid 
tidigare inventeringar 2010, 2012 och 2014 inom utredningsområdet. Objekten från de äldre inventeringarna är här preliminärt 
översatta till motsvarande klass i svensk standard. 
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2I det inventerade området identifierades nio objekt med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 30 

objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Dessa finns redovisade i detalj i Bilaga 1. Många 

av objekten begränsas av inventeringsområdets ramar. Objekten fortsätter ofta utanför inventerings-

området.

De områden som har högt naturvärde är två objekt med lågalpin fjällhed på Kirunavaara, två topogena 

kärr vid Luossajärvi och Levajärvi, fyra objekt med aapamyr på Kirunavuoma väster om gruvområdet 

samt fjällbjörkskogen på berget Nihkagobba väster om gruvområdet. De områden som har bedömts 

till klass 3 är påverkade och/eller fragmenterade fjällbjörkskogar, fattigare och/eller påverkade kärr och 

aapamyr, samt mer påverkad lågalpin fjällhed. Inga objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (hög-

sta naturvärde). Av resterande inventeringsområde bedöms avverkningar, ungskogar, dikade skogar 

och våtmarker, artificiella ytor och starkt påverkade miljöer ha visst eller lågt naturvärde. Sammantaget 

bedöms större delen av det inventerade området hysa någon form av naturvärde. 

Omgivande landskap
De marker som närmast omger det inventerade 

området hyser motsvarande naturmiljöer och 

naturvärde. I omgivningarna finns motsvarande 

fjällbjörksbeklädda lågfjäll omgivna av stora 

förgrenade aapamyrkomplex med varierande 

näringsrikedom.  Drygt två kilometer väster om 

gruvområdet börjar det dyka upp högre kalfjäll 

som förekommer alltmer frekvent ju längre 

västerut i fjällkedjan man kommer. Samman-

fattningsvis är bedömningen att det finns höga 

naturvärden i inventeringsområdet, men att de 

naturvärden som man finner  i inventerings-

Nationella 
våtmarksinventeringen, VMI

Ungefär 10 % av Sveriges landyta består av 
våtmarker. Med stöd av Naturvårdsverket 
har dessa inventerats av länsstyrelserna 
med syfte att skapa en kunskapsbank inför 
bland annat miljöövervakning och naturre-
sursplanering. Alla våtmarker nedom fjällen, 
i norra Sverige större än 50 ha och i södra 
Sverige större än 10 ha, har flygbildstolkats 
och naturvärdesbedömts. De områden som 
vid flygbildstolkningen bedömdes ha högt 
naturvärde har även besökts i fält.

Klass 1. Har mycket höga naturvärden för 
regionen och är av internationellt eller 
nationellt bevarandevärde. De är oftast till 
stor del opåverkade och behöver bevaras för 
framtiden. Inga ingrepp som kan påverka el-
ler ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas.

Klass 2. Är vanligen i stora delar opåverkade 
av ingrepp och har höga naturvärden med 
nationellt eller regionalt bevarandevärde. 
Ingrepp som påverkar objektens hydrologi 
bör undvikas.

Klass 3. Består av allt ifrån helt opåverkade 
våtmarker med relativt höga naturvärden till 
mer störda våtmarker med vissa bevarade 
naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. 
Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur- 
och kulturvärden begränsas.

Nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt

Nyckelbiotoper är skogsområden med 
mycket högt naturvärde. Dessa skogar har 
egenskaper som gör att de har en nyckel-
roll för skogens missgynnade och hotade 
djur och växter.

Naturvärdesobjekt är skogsbestånd som 
uppmärksammats under nyckelbiotopsin-
venteringen men som inte håller lika högt 
naturvärde som nyckelbiotoperna. 

Vare sig nyckelbiotoper eller naturvärdes-
objekt har något lagligt skydd. 
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9 Översiktskarta med andra kända naturvärden i och kring utredningsområdet.
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2området är av den typen att de också återfinns i de närmaste omgivningarna.  Även regionalt präglas 

landskapet av de naturtyper som förekommer inom utredningsområdet: stora aapamyrar, lågfjäll med 

fjällbjörkskog och lågalpin rished.

Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna:

 • Väster om inventeringsområdet ligger det stora naturreservatet och Natura2000-

området Rautas fjällurskog. Reservatet gränsar till berget Nihkagobba i nordvästra 

delen av inventeringsområdet.

 • Stora delar av Kirunavuoma väster om gruvområdet är klassat som VMI klass 2 i 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsens våtmarksinventering.

 • I södra delen, öster om tjärnen Mettä-Rakkunjärvi, har en del av myren klassats till 

VMI klass 3 i våtmarksinventeringen.

 • Flera mindre myravsnitt har klassat som VMI klass 4 i våtmarksinventeringen. Ett 

område söder om Luossajärvi, ett område norr om sandmagasinet som numera 

blivit upplagsplats, samt ett myrområde öster om klarningsdammen.

 • Naturreservaten och Natura2000-områdena Aptasvare och Kaitum fjällurskogar lig-

ger ca 4 km respektive 7 km från inventeringsområdet åt sydost respektive sydväst.

 • Kiruna omges åt sydväst och nordost av det vitt förgrenade Natura2000-området 

Torne och Kalix älvsystem. 

 • Närmaste nyckelbiotop ligger ca 6 km åt nordost vid Jänisjänkkä. Ytterligare nyckel-

biotoper ligger på berget Latnivaara ca 8 km öster om inventeringsområdet.
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33 Arter

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som 

omfattas av Artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.   

Artskyddsförordningens bilaga 1
I samband med naturvärdesinventeringen observerades ett antal arter som omfattas av Artskyddsför-

ordningens bilaga 1. Fåglar omfattas av skydd enligt §7 artskyddsförordningen. Groddjur omfattas av §4 

artskyddsförordningen.

De observerade arterna är åkergroda, blåhake, stenfalk, svarthakedopping, svärtaNT och trana. Fågelob-

servationer är gjorda utanför häckningssäsong. En separat sjöfågelinventering gjordes 2017 (Enetjärn 

Natur, 2017).

Sedan tidigare finns dessutom uppgifter om hussvalaVU, brushaneVU, sävsparvVU, gråtrutVU, silltrutNT, 

stjärtandVU, lappsparvVU, gulsparvVU, fjällvråkNT, blå kärrhökNT, smalnäbbad nötkråkaNT, sånglärkaNT, 

backsvalaNT, tornseglareVU, nötkråkaNT, buskskvättaNT, lappmesNT, nordsångareEN, rosenfinkVU, havsörnNT, 

ängspiplärkaNT, lappugglaNT, vinterhämplingVU, dvärgsparvVU, pilgrimsfalkNT, kungsörnNT, årtaVU, stareVU, 

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att 
dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall 
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras 
populationer befinner sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en 
med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), 
nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), 
starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre 
sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam 
term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade 
(NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken en-
ligt internationella kriterier och revideras regelbundet. 
Den senaste rödlistan publicerades 2015.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot 
är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra natur-
vårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges 
miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär 
fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, samt 
skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsfördningen inför-
livar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i 
svensk lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2. 
Förenklat kan man säga att alla de listade arterna är 
fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda 
de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom 
arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

Fåglar

Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. 
Här har dock endast de arter som markerats med B 
(prioriterade arter) i förordningen samt de som är 
upptagna på den nationella rödlistan tagits med. 
Detta är i linje med Naturvårdsverkets handbok för 
Artskyddsförordningen. 
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3roskarlVU, rödspovCR, mindre hackspettNT, bergandVU, videsparvVU, duvhökNT, storspovNT, sädgåsNT, berguv-
VU, gulhämplingVU, brun gladaEN, härfågelRE, smålomNT, rödstrupig piplärkaVU, tajgablåstjärtEN, sångsvan, 

vitkindad gås, järpe, orre, tjäder, storlom, fjällpipare, ljungpipare, grönbena, smalnäbbad simsnäppa, 

silvertärna, fisktärna, hökuggla, sparvuggla, slaguggla, jorduggla, pärluggla och törnskata i inventerings-

området eller dess omedelbara närhet (uppgifter från Artportalen). 

Huvuddelen av de listade arterna ses regelbundet i utredningsområdet. De arter som det endast finns 

enstaka observationer av är lappugglaNT, vinterhämplingVU, pilgrimsfalkNT, stareVU, roskarlVU, rödspovCR, 

bergandVU, storspovNT, sädgåsNT, berguvVU, gulhämplingVU, brun gladaEN, härfågelRE, smålomNT, rödstrupig 

piplärkaVU, tajgablåstjärtEN, vitkindad gås, fiskgjuse, järpe, tjäder, fisktärna, sparvuggla, slaguggla, pärl-

uggla och törnskata. Observationerna är koncentrerade till Kiruna stad, västra delen av gruvindustriom-

rådet, sandmagasinet, söder om gruvindustriområdet, samt sjöarna Luossajärvi och Yli-Lompolo.

Av fladdermöss är det endast nordfladdermus som förekommer så långt upp i inlandet. Det är troligt 

att arten förekommer i området. 

Av de stora rovdjuren är det sannolikt att järvVU, loVU och björnNT stundtals förekommer i utrednings-

området. JärvVU är främst knuten till fjällkedjan och har föryngringar i regionen enligt inventering 2016. 

Föryngring av loVU förekommer som närmast i Abisko enligt inventering 2017. BjörnNT förekommer med 

föryngringar i regionen.

Artskyddsförordningens bilaga 2
Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades käppkrokmossaNT, vanlig groda, 

samt orkidéerna grönkulla och brudsporre. Käppkrokmossa noterades i två rikkärrspartier på Kiruna-

vuoma, strax utanför inventeringsområdet 2017, men som omfattas av utredningsområdet. Det är 

sannolikt att arten finns på fler platser inom utredningsområdet. Grönkulla är välspridd på den rikare 

fjällheden, medan enstaka fynd gjordes av brudsporre i rikkärr och ängsbjörkskog. 

Flera arter och underarter av lummer hittades också under inventeringen. Rev-, rip-, finn-, fjäll-, dvärg- 

och groddlummer är de taxa i släktet Lycopodium som noterades i samband med naturvärdesinven-

teringen. Av dessa är revlummer allmänt förekommande i fjällbjörkskogen. Riplummer är tämligen 

allmän på kalfjället, medan övriga lumrar noterades mer sparsamt. 

Grod- och kräldjuren omfattas av skydd enligt § 6 och växterna enligt § 8. Samtliga av dessa arter 

föreskommer spritt i regionen. Av de nämnda arterna är det främst finnlummer som har sparsamt med 

fynd sedan tidigare.

Andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades en handfull andra rödlistade arter; myrstarrEN,  knottrig blås-

lavNT, ladlavNT och månlåsbräkenNT. Enstaka fynd gjordes också av andra naturvårdsintressanta arter 

som fingerlik porlav, skållav, gytterlav, myrjordtunga, Clavaria argillacea var. sphagnicola och skivticka.  

Signalarterna norrlandslav och torsklav förekommer allmänt i fjällbjörkskogarna och torrare myrpartier. 

Dessa har lågt till inget signalvärde i norra delarna av landet. Enstaka fynd gjordes också av signalar-
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3terna stuplav, vitmosslav och bårdlav. 

Samtliga dessa arter är regionalt spridda. 

De arter som har sparsamt med fynd i ett 

regionalt perspektiv är myrstarrEN, fingerlik 

porlav, skållav, myrjordtunga och Clavaria 

argillacea var. sphagnicola.

10 Fjällummer noterades på flera platser på fjällheden inom gruvindustriområdet samt väster om Mettäjärvi på Kirunavuoma.

11 MånlåsbräkenNT växer vid Kiruna kyrka och på både ostörda och 
störda delar av Kirunavaaras fjällhed.
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2

12 Några av de naturvårdsarter som noterades under inventeringen. Uppifrån vänster till höger: käppkrokmossaNT, ladlavNT, 
riplummer, knottrig blåslavNT, piprensarmossa och finnlummer.
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44 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Naturen inom inventeringsområdet består i grova drag av tre naturtyper; våtmark, fjällbjörkskog och 

kalfjäll.  Våtmarkerna utgörs främst av det stora aapamyrkomplexet Kirunavuoma som omfattar de 

västra delarna av inventeringsområdet. En del av de inventerade våtmarkerna har skurits av från myren 

med vägar, järnväg och anläggningar. Det gäller främst kärren kring sjöarna Leväjärvi och Luossajärvi. 

Våtmarkerna väster och sydväst om Yli-Lompolo är kraftigt påverkade av gruvverksamheten och har 

blivit torrlagda. Kvar finns strängstrukturer beväxta med viden och öppna torrlagda ytor som tidi-

gare varit kärr och som nu snabbt koloniseras av fastmarksväxter och videbuskage som breder ut sig. 

Endast någon mindre flark med kärrvegetation återstår söder om Värmeverksvägen. Fördämningen 

och sänkningen av södra Luossajärvi har torrlagt sjöbotten och omgivande kärr. Även här återstår bara 

ett mindre kärr med naturlig vegetation. Låga berg som Nihkagobba och lågfjäll som Kirunavaara och 

Luossavaara höjer sig över myrarna. Dessa berg är till största del klädda av fjällbjörkskog, där de inte 

är påverkade av gruvverksamhet eller samhällsutbyggnad. Lågfjällens del ovanför trädgränsen utgörs 

av fjällhed av ristyp. En ur naturvårdssynpunkt intressant aspekt med det inventerade området är att 

fjällbjörksklädda lågfjäll och omgivande myrar förekommer i en naturlig storskalig mosaik väster om 

gruvindustriområdet och att övergången mellan dem har formats utifrån naturgivna förutsättningar 

snarare än människans markanvändning.

Aapamyrens växt- och näringsrikedom varierar mycket i inventeringsområdet. Generellt sett kan myren 

betecknas som intermediär, då den ofta domineras av utbredda starrängar med en del brunmos-

sor i botten. Bitvis övergår den i rikkärr där artrikedomen är högre av både kärlväxter och mossor, bl.a. 

brunmossor och rikkärrsindikerande vitmossor. Intermediära till rika kärr med låg grad av påverkan 

har bedömts ha högt naturvärde. Det finns också mer fattiga områden av myren med risvegetation 

och bottenskikt av räffelmossa och väggmossa. Mer sällan förekommer ren fattigmyr som domineras 

av vitmossor. Fattigmyr och måttligt påverkade kärr med intakt hydrologi har bedömts ha påtagligt 

naturvärde. Tuviga sumpskogar med fjällbjörk och mindre inslag av gråal förekommer längs bäckar på 

myren; denna naturtyp är en del av aapamyren. Övergången mellan fjällbjörkskog och myr är ibland 

diffus, då den kan domineras av videbuskmarker, vilka kan föras till endera naturtypen beroende på 

markfuktighet och underlag. 

Den tätortsnära fjällbjörkskogen i och kring Kiruna är vanligtvis påverkad av gallring och/eller dikning. 

Parker med anlagd gräsmatta och/eller kraftigt utgallrat trädskikt har inte klassats. Samtliga parker 

som har tämligen naturlig markvegetation är gallrade/röjda vid något tillfälle, vilket gör att de främst 

består av enstammiga träd, istället för de mångstammiga trädbuketter som är typiska för orörda 

fjällbjörkskogar. Tätortsnära fjällbjörkskogar med begränsad skadepåverkan har bedömts ha påtagligt 

naturvärde. Skogarna i och kring gruvindustriområdet är istället främst påverkade av fragmentering och 
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4i viss mån avverkning för anläggningar, vägar och kraftledningar. Dessa skogar har påtagligt naturvärde. 

Fjällbjörkskogen på Nihkagobba, nordväst om gruvområdet, är den skog som klarat sig bäst från på-

verkan, men även här finns bitvis skogsvägar. Denna skog är dock helt opåverkad av skogsbruk och har 

stora trädbuketter, varierande stamdimensioner, god tillgång på död ved och förekomst av vedsvampar 

vilket innebär högt naturvärde.

På toppen av Kirunavaara finns flera mindre områden med lågalpin fjällhed. Dessa ytor av kalfjäll om-

ges av vägar, anläggningar och sidobergsupplag och utgör restbiotoper i ett i övrigt helt förändrat land-

skap inom gruvindustriområdet. Opåverkade eller endast svagt påverkade ytor av fjällhed har bedömts 

ha högt naturvärde, medan mer störda ytor av samma slag har påtagligt värde. Helt omdanad mark har 

bedömts som artificiella ytor och inte klassats.

I inventeringsområdet finns dikade skogar, avverkningsstråk, ungskogar, parker med låg grad av na-

turlighet, näringspåverkade gräsytor, ruderatmarker, torrlagda våtmarker och annan mark med stora 

ingrepp. Dessa områden hyser inte längre någon naturlig miljö då den på ett genomgripande sätt 

påverkats av mänsklig aktivitet. Detta har inneburit att de processer, strukturer och arter som definierar 

en naturlig miljö inte längre givits möjlighet att existera och verka här. Ur naturvärdessynpunkt bedöms 

därför inte denna typ av miljöer som känsliga för ytterligare mänsklig påverkan. 

En stor del av det inventerade området har bedömts hysa högre naturvärde. De objekt som är särskilt 

angelägna att bevara intakta är de som bedömts till naturvärdesklass 2 högt naturvärde, dvs objekt 21, 

23, 24, 25, 31, 32, 33, 35 och 38. 

Det inventerade området är en del av ett större område med liknande naturmiljöer nedanför fjällkedjan. 

Det medför att de arter som förekommer i området sannolikt även förekommer i omgivningarna. För de 

skyddade och fridlysta arter som finns i området görs bedömningen att varken de arter som påträffats i 

området eller de ytterligare arter som bedöms kunna finnas här torde ha tätare förekomster i det inven-

terade området än utanför. En eventuell förlust av de arter/individer som förekommer inom utrednings-

området har sannolikt låg betydelse för arternas långsiktiga fortlevnad i regionen, då samtliga ingående 

naturtyper förekommer allmänt i regionen. 
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Bilaga 1 – Objekt med högre naturvärde

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde. Objekten redovisas på karta i figur 4-8. 

Naturvärdesobjekt

1 Hedbjörkskog i Kyrkparken

Beskrivning: Ett större sammanhängande parkområde söder om kyrkan och krematoriet. Skogen utgörs 

av gallrad fjällbjörkskog av hedtyp med glest spridda enbuskar och fläckvisa inslag av högörter. Risskik-

tet består av nordkråkbär, lingon och blåbär, medan övrig vegetation främst utgörs av vårfryle, gullris, 

kruståtel, linnea, skogskovall och revlummer. Fläckvis förekommer också rödblära, brudborste, ängs-

skallra, kattfot, vanlig ögontröst, norsknoppa, norrlandsarv, skogsstjärnblomma, ormrot, klockpyrola 

och midsommarblomster. I södra delen vid tennisbanorna kommer berg i dagen som hällmarksytor, 

bitvis täckta av sandraggmossa, vanlig ögontröst och kattfot. Kyrkomuren löper genom objektet i väs-

töstlig riktning, norr om radiomasten. På muren noterades signalarten torsklav, skinnlavar, cirkelmossa 

och åkerbär. Död ved förekommer i svag till måttlig mängd i området och flera hålträd noterades. 

Vedsvampar som slingerticka, björkticka, eldticka och sprängticka är tämligen vanligt förekommande. 

Flera fågelbon av trastar och mesar hittades vid besöket. Utöver gallring är området också påverkat av 

stigarna och eldning på hällarna. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad främst av gallring. Kvarvarande struk-

turer som död ved, hålträd, tämligen naturlig vegetation och förekomst av vedsvampar utgör biotopvär-

de. I stadsmiljö värderas skogen något högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. 

Förekomst av Artskyddsförordningsarten revlummer och typiska arter för fjällbjörkskog ger ett visst 

artvärde.

2 Ängsbjörkskog i Kyrkparken

Beskrivning: Två mindre skogsavsnitt med ängsbjörkskog i Kyrkparken. Skogen är gallrad, men har till 

största del naturligt fältskikt på frisk mark. Det södra området domineras av högörter. Här växer bl.a. 

rödblära, hässlebrodd, midsommarblomster, daggkåpor, skogsfibblor, hundkäx, ängsskallra, skräppor, 

timotej, mjölkört, kråkvicker, norsknoppa, smörblomma, revlummer och kruståtel. Åldern på björken 

varierar från yngre till äldre. Det förekommer mindre inslag av sälg, rönn, gran och ädelgran. Det är brist 

på död ved i området. Sprängticka och eldticka noterades i objekten. Ett dike löper från radiomasten åt 

väster in i objektet. Det norra området har i varierande grad högörtsvegetation av samma slag. Längs 
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13 Gallringspåverkad hedbjörkskog i Kyrkparken, objekt 1.

14 Objekt 2 är en ängsbjörkskog med brudborste i Kyrkparken.
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den nordvästra vägen in till kyrkan, växer månlåsbräkenNT, ormrot, prästkrage, kattfot, vanlig ögontröst, 

daggkåpor och klockpyrola i den klippta vägslänten.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad av gallring. Kvarvarande strukturer 

som tämligen naturlig vegetation och förekomst av vedsvampar bidrar till biotopvärdet. I stadsmiljö 

värderas skogen något högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av 

Artskyddsförordningsarten revlummer, den rödlistade månlåsbräkenNT och typiska arter för fjällbjörk-

skog ger ett visst artvärde.

3 Ängsbjörkskog i Björkbacken

Beskrivning: Ett mindre skogsavsnitt med ängsbjörkskog i Björkbacken. Skogen är gallrad, men har till 

största del naturlig och frodig markvegetation av högörter. Marken är frisk och här växer bl.a. brudbors-

te, rödblära, torta, skogsvicker, kråkvicker daggkåpor, ormbär, hundkäx, smörblomma, mjölkört, timotej, 

skogskovall, röllika, gullris, rödklöver och gulvial. Träden är huvudsakligen rakstammiga och unga till 

medelålders, med mindre inslag av äldre träd. Björk dominerar, men det förekommer också gran, rönn 

och enstaka ädelgran. Det är brist på död ved i området. Slingerticka noterades vid besöket. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad av gallring. Kvarvarande strukturer som 

tämligen naturlig vegetation och förekomst av vedsvampar bidrar till biotopvärdet. I stadsmiljö värde-

ras skogen något högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av flera 

typiska arter för fjällbjörkskog ger ett visst artvärde.

4 Hedbjörkskog vid Kiruna stadshus

Beskrivning: Objektet består av västsluttande hedbjörkskog väster om stadshuset. Skogen är gallrad 

och har mest rakstammiga björkar, men åldern på träden varierar. Marken är frisk och i objektet före-

kommer glest spridda låga enbuskar. I fältskiktet växer bl.a. lingon, gullris, vårfryle, kruståtel, skogskovall 

och revlummer. Utöver gallringen finns viss påverkan i skogen genom grävarbeten, ett staket och i den 

västra delen inkastade stenblock. Det råder brist på död ved i objektet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad av gallring. Kvarvarande strukturer som 

naturlig risvegetation och varierad trädålder bidrar till biotopvärdet. I stadsmiljö värderas skogen något 

högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av den fridlysta arten 

revlummer ger ett visst artvärde.
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15 Objekt 3 är en ängsbjörkskog vid Björkbacken. Här växer bl.a. torta och ormbär.

16 Objekt 6 är en liten bäckravin i norra delen av Järnvägsparken.
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5 Ängsbjörkskog vid Kiruna stadshus

Beskrivning: Objektet består av västsluttande ängsbjörkskog väster om stadshuset. Skogen är gallrad 

och domineras av björk i varierande ålder, men har inslag av rönn och sälg. Terrängen är blockig och 

kuperad. I det frodiga fältskiktet av högörter växer bl.a. rödblära, smörbollar, brännässla, smörblomma, 

hundkäx och mjölkört. Det råder brist på död ved i objektet. Marken är frisk och möjligen något nä-

ringspåverkad.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad av gallring. Strukturer som varierad 

trädålder och tämligen naturlig vegetation bidrar till biotopvärdet. I stadsmiljö värderas skogen något 

högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av typiska arter för fjäll-

björkskog ger ett visst artvärde.

6 Bäckravin i Järnvägsparken

Beskrivning: Kort bäckravin med omgivande lövskog av björk, rönn och sälg, varav en del träd bildar 

bukettform. Ravinens ca 5-6 m höga och branta sidor är beväxta med träd i varierande ålder och det 

förekommer en del större stenblock och lodytor.  Vattnet rinner ut från ett stenigt hål i marken i ravinens 

övre del; troligen är bäcken kulverterad genom stadens övre delar. Dagvatten leds också ut i bäcken. 

Lutningen är tämligen brant vilket ger ett snabbt, bitvis forsande flöde. Bäcken är ca 0,5-2 m bred och 

1 dm djup. Vattnet är klart och botten är stenig. I bäcken har man murat dämmen för att skapa ett par 

små 2-3 dm grunda dammar. Längs vattnet växer frodig högörtsflora med kabbleka, kråkklöver, brud-

borste, torta, nordisk stormhatt, nordlundarv, majbräken, fjällkvanne, rödblära, daggkåpor, revlummer, 

hundkäx, brännässla och mjölkört. På fuktiga lodytor noterades groplav, sipperlav och torsklav. I ravinen 

löper flera stigar och det är byggt trätrappor i de brantare delarna. Bäcken avslutas i ravinens nedre 

delen av en mindre damm med nivåreglering.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som ravinbranter,  rinnande vatten, lodytor och varierad lövskog bidrar 

till variation i landskapet och ger ett påtagligt biotopvärde trots att objektet är litet och påverkat av 

mänsklig aktivitet och omdaning. Förekomst av naturvårdsarten revlummer och flera typiska arter för 

ängsbjörkskog ger ett visst artvärde. 

7 Ängsbjörkskog i Järnvägsparken

Beskrivning: Västsluttande ängsbjörkskog med en hög rasbrant som bildar en vägg längs hela östra 

sidan. Björkskogen utgörs mest av unga till medelålders träd och ett fåtal äldre. Det finns också inslag 

av rönn och sälg i skogen. I fältskiktet växer främst midsommarblomster, rödblära, hundkäx, brännässla, 

mjölkört och bredbladiga gräs. Marken är något näringspåverkad.



30

2017-11-24

17  Objekt 9 är en ung tät björkskog med frodig markflora.

18  Objekt 10 omfattar tjärnen Yli-Lompolo och omgivande dyiga starrmader.
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Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Björkskogen är naturligt uppkommen, men påverkad av gallring. Strukturer som varierad 

trädålder och tämligen naturlig vegetation bidrar till biotopvärdet. I stadsmiljö värderas skogen något 

högre än normalt, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

8 Liten hedbjörkskog

Beskrivning: Ett mindre objekt med hedbjörkskog längs cykelvägen väster om väg E10. Fjällbjörkarna 

är olikåldriga och till stor del bukettformiga. Det växer ganska rikligt med låga enbuskar i objektet. I 

fältskiktet växer främst nordkråkbär, lingon, skogskovall, kruståtel, revlummer, gullris, vårfryle, kråkvicker 

och röllika.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som naturlig vegetation, olikåldrigt trädskikt och trädbuketter bidrar till va-

riation. Objektet är dock litet, vilket sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av naturvårds-

arten revlummer ger visst artvärde.

9 Ung björkskog

Beskrivning: Ung, tät björkskog med frodigt fältskikt av nordlundarv, skogsnarv, ekbräken, hässlebrodd, 

grenrör, vitpyrola, klockpyrola, björkpyrola, revlummer, skogskovall, midsommarblomster, rödblära och 

mjölkört. Anmärkningsvärt riklig förekomst finns av pyrolaväxter och revlummer. I trädskiktet finns min-

dre inslag av ung rönn och sälg. Marken är frisk och terrängen plan.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Naturlig markflora ger ett visst biotopvärde. Riklig förekomst av naturvårdsarter som rev-

lummer, hässlebrodd och pyrolaväxter ger ett visst artvärde.  

10 Yli-Lompolo

Beskrivning: Tjärnen Yli-Lompolo ligger strax söder om väg E10 och kantas av ett bälte med videbuskar 

och kärrvegetation på mjukmatta. Här växer bl.a. flaskstarr, norrlandsstarr, ängsull, madrör och brunrör. 

Mindre förekomster av blek skedmossa, spjutmossa och guldspärrmossa noterades, men till största del 

är starrmaderna artfattiga och dyiga. Diken löper ut i tjärnen från nordväst och sydväst. Drillsnäppa och 

enkelbeckasin observerades vid besöket. Tjärnen har under lång tid tagit emot förorenat vatten från 

gruvverksamheten och tidigare även från samhället, vilket påverkat dess ekologiska status negativt. 

Omgivande mark väster och sydväst om tjärnen är tydligt påverkade av torrläggning, troligen en effekt 

av dikning och kanske även generell grundvattensänkning orsakad av gruvverksamheten. Objektet fort-

sätter utanför inventeringsområdet åt öster.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
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Motivering: Våtmarker och sjöar skapar variation i landskapet vilket ger visst biotopvärde. Sjöfåglar och 

mindre förekomst av rikkärrssmossor bidrar med ett visst artvärde.

11 Hedbjörkskog söder om Yli-Lompolo

Beskrivning: Objektet består av en fjällbjörkskog av ristyp med bukettbildande björkar. I buskskiktet 

växer glest spridda videbuskar och dvärgbjörk. I fältskiktet växer främst nordkråkbär, lingon, ripbär, 

gullris, kruståtel och lappspira. En mindre förekomst av lappljung noterades också. Marken är frisk och 

bitvis blockig. Signalarterna torsklav och norrlandslav förekommer allmänt i objektet, medan bårdlav 

noterades vid ett tillfälle. Av död ved finns främst klenved. Dikning väster och öster om objektet tycks 

inte ha påverkat skogen. Objektet fortsätter en bit utanför inventeringsområdet åt öster.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer och biotopkvaliteter som naturlig vegetation, åldersspridning i trädskikt och 

bukettbildande björk ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av ett flera naturvårdsarter ger ett visst 

artvärde. 

12 Ängsbjörkskog, Kirunavaaras östra sida

Beskrivning: Östsluttande ängsbjörkskog med bukettformiga björkar i varierande ålder. I östra kanten 

och norra delen av objektet finns större inslag av trädbildande viden. Markfloran växlar ofta mellan fat-

tigare risytor till rikare högörtspartier. Här växer bl.a. svarthö, brudborste, midsommarblomster, smör-

bollar, revlummer, vitpyrola, skogsfräken, slåtterblomma, ekbräken, fjällskära, toppklocka, fjällvedel, 

tätört, björnbrodd och en överblommad orkidéart. I objektet finns viss påverkan genom upphuggna 

gator och gläntor för mätningsutrustning.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som rik markflora, sluttande terräng, bukettväxande träd ger påtagligt 

biotopvärde, trots viss påverkan i objektet. Enstaka förekomst av fridlyst orkidé och typiska arter för 

fjällbjörkskog ger visst artvärde.

13 (13.1-13.6) Hedbjörkskog, Kirunavaaras östra sida

Beskrivning: Ett större område av hedbjörkskog som splittrats upp i delområden av vägar, stigar, 

upphuggna gator och gläntor. De flesta delområdena är östsluttande och bitvis kuperade. Det finns 

mindre inslag av ängsbjörkskog, främst i fuktigare svackor i terrängen. I hedbjörkskogen står buketter av 

fjällbjörk med stammar i varierande ålder och grovlek, samt glest spridda låga enar. Det förekommer 

måttligt med död ved av både stående och liggande stammar. Vedsvampar förekommer allmänt i ob-

jektet. Signalarterna torsklav och norrlandslav är allmänt förekommande, medan enstaka fynd gjordes 
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19  Objekt 11 är en mindre fjällbjörkskog söder om Yli-Lompolo.

20  Objekt 12 är en östsluttande ängsbjörkskog på Kirunavaaras östra sida.
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21 Hedbjörkskog med tydliga trädbuketter på Kirunavaaras östsluttning, objekt 13.

22  Fjällbjörkskog av hedtyp på Kirunavaaras södra sida, objekt 14. 



35

2017-11-24

av bårdlav. I fältskiktet växer nordkråkbär, lingon, blåbär, odon, revlummer, gullris, vårfryle, lappspira, 

kruståtel, linnea och skogskovall. I rikare fuktiga svackor noterades brudsporre, fjällskära och kärrkrok-

mossa. Enstaka observation gjordes av norskpyrola. Objektet fortsätter åt öster utanför inventerings-

området.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som bukettväxande träd, tillgång på död ved, förekomst av vedsvamp, na-

turlig vegetation och sluttande terräng ger påtagligt biotopvärde, trots viss påverkan i objektet. Enstaka 

förekomst av fridlyst orkidé, naturvårdsarten revlummer och typiska arter för fjällbjörkskog ger visst 

artvärde.

14  (14.1-14.16) Hedbjörkskog, Kirunavaaras södra sida

Beskrivning: Ett större område av hedbjörkskog som splittrats upp i många små delområden av vägar, 

kraftledningsgator, diken, anläggningar och avverkningar. De flesta delområdena norr om järnvägen är 

sydsluttande och marken är frisk. Det finns mindre inslag av ängsbjörkskog, men de flesta av dessa ytor 

är för små för att registreras som egna objekt. I hedbjörkskogen står buketter av fjällbjörk med stam-

mar i varierande ålder och grovlek, samt glest spridda låga enar. Det förekommer måttligt med död ved 

av både stående och liggande stammar. Vedsvampar förekommer allmänt i objektet. Knottrig blås-

lavNT noterades spridd på ett flertal äldre fjällbjörkar i delobjekten 14.1, 14.3 och 14.10. I fältskiktet växer 

nordkråkbär, lingon, blåbär, revlummer, gullris, vårfryle, lappspira, kruståtel och skogskovall. I lite rikare 

partier förekommer även ekbräken och hönsbär.  I enstaka fuktstråk växer brudborste, fjällskråp, kabb-

leka, kråkklöver, brunrör, skogsfräken och midsommarblomster. Groplav noterades på sten i objektet. 

Gråsiska observerades vid flera tillfällen under besöket. Objektet fortsätter åt flera håll utanför invente-

ringsområdet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som bukettväxande träd, tillgång på död ved, förekomst av vedsvamp, 

naturlig vegetation och sluttande terräng ger påtagligt biotopvärde, trots fragmentering av objektet. 

Förekomst av rödlistad art, signarter och flera typiska arter för fjällbjörkskog ger ett visst artvärde.

15  (15.1-15.3) Stråk av ängsbjörkskog, Kirunavaaras södra sida

Beskrivning: Mindre stråk av ängsbjörkskog i större områden av hedbjörkskog. Ängsbjörkskogen har 

uppkommit i lite fuktigare partier och har oftast stort inslag av videbuskar. Björkarna i ängsbjörkskogen 

är i regel mer rakstammiga än i hedbjörkskogen och inte lika benägna till bukettbildning. I fältskiktet 

växer brudborste, skogsfräken, hönsbär, ekbräken, midsommarblomster, åkerbär, stenbär, revlummer 

och mossviol. Knottrig blåslavNT noterades på björk i delobjekt 15.2. Död ved förekommer i måttligt 

antal.
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Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Strukturer och biotopkvaliteter som naturligt rik markflora och förekomst av död ved ger 

påtagligt biotopvärde. Rödlistad art och flera typiska arter för fjällbjörkskog ger ett visst artvärde.

16 Aapamyr

Beskrivning: Objektet är ett mindre myravsnitt som ligger i norra kanten av ett stort aapamyrkomplex 

vid foten av Kirunavaara. Myren är i kanterna intermediär. Stora ytor domineras helt av viden och dvärg-

björk. På tuvorna växer fattigmyrsvegetation som rosling, hjortron och nordkråkbär, medan det i höl-

jorna växer rikkärrsarter som kärrkrokmossa, späd/röd skorpionmossa, piprensarmossa, gyllenmossa 

och purpurvitmossa. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet åt söder och väster.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyr

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som höljor, videbuskmarker, brunmossor och mjukmatta ger påtagligt bio-

topvärde. Förekomst av flera rikkärrsarter  och typiska arter för aapamyr ger visst artvärde.

17  (17.1-17.2) Hedbjörkskog, öster om klarningsmagasinet

Beskrivning: Små ytor av fjällbjörkskog av hedtyp. Fjällbjörkarna är bukettformiga och med ålderssprid-

ning. I fältskiktet växer lingon, nordkråkbär, blåbär, odon, kruståtel, vårfryle och skvattram. Det förekom-

mer glest med lågväxta enar i objektet. Det finns lite till måttligt med död ved. Viss påverkan förekom-

mer genom avverkning i kanterna.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som bukettväxande träd, tillgång på död ved, naturlig vegetation ger påtag-

ligt biotopvärde, trots påverkan i objektet. Artvärdet är obetydligt.

18 Ängsbjörkskog, öster om klarningsdammen

Beskrivning: En mindre ängsbjörkskog med buskskikt av viden. I fältskiktet växer bl.a. stenbär, smörbol-

lar, midsommarblomster, mjölkört, fjällskära, brudborste och skogsfräken. Glest spridda lågväxta enar 

förekommer i hela objektet. Signalarten torsklav noterades i objektet. Död ved förekommer i mindre 

mängd.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som död ved och naturlig vegetation ger visst biotopvärde. Förekomst av 

flera typiska arter för fjällbjörkskog ger ett visst artvärde.
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23 Objekt 16 är del av en aapamyr. Utbredda områden med dvärgbjörk och låga viden dominerar.

24  Mindre avsnitt av hedbjörkskog, objekt 17.



38

2017-11-24

25 Objekt 18 är ett mindre område med ängsbjörkskog öster om klarningsmagasinet.

26  Objekt 19 är ett topogent kärr, delvis  i en kraftledningsgata.
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27 Objekt 21 består av lågalpin rished på den södra toppen av Kirunavaara.

28  Objekt 22 består av lågalpin rished, men marken är mer störd i området kring masten.
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19 Topogent kärr i kraftledningsgata

Beskrivning: Objektet utgörs av ett långsträckt topogent kärr i en kraftledningsgata öster om klarnings-

magasinet. Marken består till största del av blöt mjukmatta där korvskorpionmossa dominerar botten-

skiktet. I de blötaste partierna finns lösbotten och gungfly. Kärret är intermediärt till rikt. Vegetationen 

består av bl.a. trådstarr, flaskstarr, rundstarr, dystarr, vitstarr, snip, vattenklöver, purpurvitmossa, späd 

skorpionmossa, korvskorpionmossa, piprensarmossa, tätört, kärrkammossa, kärrfräken, gyllenmossa, 

kärrbryum och klubbvitmossa. Brudsporre noterades i norra delen av objektet. En enkelbeckasin obser-

verades i kärret vid besöket. Ett dike löper utmed västra sidan av kärrets norra del. Vid diket noterades 

åkergroda och källmossa. Järnutfällning noterades i sydöstra delen av kärret. Kärret är påverkat av av-

verkning och stolpsättning och delar av kärret har blivit torrare.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som mjukmatta, järnutfällning, lösbotten och brunmossor ger påtagligt bio-

topvärde, trots att kärret är tydligt påverkat. Förekomst av rikkärrsvegetation och en fridlyst art (brud-

sporre) ger ett visst artvärde.

20 Lågalpin hedbjörkskog 

Beskrivning: Objektet utgörs av ett smalt stråk med fjällbjörkskog som angränsar till kalfjäll av risheds-

typ. Terrängen är kraftigt sluttande åt väster och marken är torr till frisk. Fjällbjörkarna står glest och 

är vindpinade och krokiga. I buskskiktet finns dvärgbjörk och glest spridda enar i objektet. Markfloran 

utgörs främst av nordkråkbär, lingon, blåbär, revlummer och ekbräken. Objektet gränsar också till lägre 

liggande industrianläggningar och väg vilket kan ha påverkan på hydrologin.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som krokiga träd och sluttande terräng ger visst biotopvärde. Förekomst av na-

turvårdsarten revlummer ger ett visst artvärde.

21 Lågalpin rished på södra toppen av Kirunavaara

Beskrivning: Objektet utgörs av ett större område med lågalpin rished på den södra toppen av Kiruna-

vaara. Biotoptypen saknar i regel träd på grund av vattenbrist, vind- och snöförhållanden. Terrängen 

är västsluttande och marken torr till frisk. Heden domineras av risväxter som nordkråkbär, dvärgbjörk, 

fjällodon, ripbär, lingon och blåbär. Här noterades även växter som fjällummer, riplummer, revlummer, 

kattfot, linnea och lappspira. Det växer också glest med låga viden och enar. I de jordblottor som finns 

hittas markväxande lavar som saffranslav, snölav, hedlav, grå renlav, gulvit renlav, torsklav och norr-

landslav. På jordfasta stenblock växer vindlav. En stenfalk observerades vid besöket. Ett smalt fuktstråk 

löper ned i sluttningen och kantas av krokiga fjällbjörkar, låga enar och viden. Påverkan i objektet finns 
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genom att en väg är dragen genom området till ett fläktverk på toppen, luftkraftledningar går över ob-

jektet  och längs de övre kanterna finns sidobergsupplag med rasbranter.

Bete är en viktig process för alpina rishedar, då det luckrar upp ristäcket och bidrar till jordblottor. Även 

om enstaka spår av ren noterades i objektet, får det anses vara försumbart bete. Detta tillsammans 

med viss påverkan i objektet innebär att det inte uppnår status som Natura 2000-naturtyp.

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Objektets storlek samt strukturer som sluttande terräng, jordfasta stenblock och en del 

jordblottor ger påtagligt biotopvärde, trots påverkan i och kring objektet. Riklig förekomst av flera lum-

merarter som omfattas av Artskyddsförordningen, flera signalarter och flera typiska arter för lågalpin 

rished ger påtagligt artvärde.

22 Lågalpin rished kring Kirunavaaramasten

Beskrivning: Objektet består av lågalpin rished omgiven av vägar och artificiella ytor med avbanade 

sidobergsupplag och tillhörande rasbranter. Södra delen av objektet omger Teracoms byggnader och 

masten. Risheden domineras av risväxter som nordkråkbär, lingon, fjällodon och dvärgbjörk. Det växer 

också kruståtel, fjällgröe, kattfot, norskpyrola, björkpyrola, fjällögontröst, svarthö, fjällnejlika, fjällum-

mer, riplummer, revlummer, grönkulla, lappspira och fjällfibbla. Några av arterna indikerar att det finns 

kalk i marken. I kanten mot de artificiella stenytorna växer månlåsbräkenNT. Svart skålmurkla noterades 

i objektet. Den norra delen domineras bitvis av videbuskar och här förekommer också arter som hör 

hemma i fjällbjörkskog som smörbollar och fjällskära. Kraftledningar, nedgrävda rörledningar, körspår, 

vägar, mastfästen, diken, gråbergsupplag med rasbranter är olika typ av påverkan som finns i och kring 

objektet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Floran är naturlig för lågalpin rished vilket ger visst biotopvärde, trots mycket påverkan i ob-

jektet. Artvärdet är påtagligt då det förekommer en rödlistad art (månlåsbräkenNT) och flera arter som 

omfattas av Artskyddsförordningen (grönkulla samt fjäll-, rip- och revlummer).

23 Lågalpin rished, norra toppen av Kirunavaara

Beskrivning: Ett mindre område med lågalpin rished på den norra toppen av Kirunavaara. Terrängen är 

mest väst- och norrsluttande och böljande med toppiga hällmarksytor och mellanliggande svackor. 

Marken är torr till frisk.  I den högst liggande södra delen täcks marken av låga viden. I övrigt domineras 

heden av risväxter som nordkråkbär, dvärgbjörk, fjällodon, ripbär och lingon. Här noterades även växter 

som svarthö, månlåsbräkenNT, ormrot, fjällögontröst, fjällgentiana, nätvide, norskpyrola, dvärglummer, 

revlummer, grönkulla, fjällskära, fjällfibbla, lappspira, slåtterblomma, fjällgröna och dvärgvide. Flera 

av arterna indikerar att det finns kalk i marken, antingen naturligt förekommande eller som nedfall av 
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29 Objekt 23 har lågalpin rished med inslag av kalkkrävande örter samt hällmarksytor.

30  Objekt 24 är ett intermediärt topogent kärr kring Luossajärvi.
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kalkdamm från gruvverksamhetens kalkdeponi. Svampar som hedfingersvamp, toppvaxskivling och 

skålröksvamp noterades. Av markväxande lavar förekommer det bl.a. snölav, hedlav, masklav, grå ren-

lav, gulvit renlav, torsklav och norrlandslav. På jordfasta stenblock och hällar växer praktlav och siktlav. 

Stenskvätta 3 ex och spillning av ripa observerades vid besöket. Nordöstra delen utgörs av en blockig 

brant som domineras av viden och risväxter. Objektet omges av väg och artificiella terrasserade branter.

Bete är en viktig process för alpina rishedar, då det luckrar upp ristäcket och bidrar till jordblottor. Även 

om enstaka spår av ren noterades i objektet, får det anses vara försumbart bete. Detta tillsammans 

med viss påverkan i objektet innebär att det inte uppnår status som Natura 2000-naturtyp.

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Sluttande  och kuperad terräng, jordfasta stenblock och hällar samt branter och natur-

lig vegetation ger påtagligt biotopvärde, trots påverkan kring objektet. Artvärdet är påtagligt då det 

förekommer en rödlistad art (månlåsbräkenNT) och flera arter som omfattas av Artskyddsförordningen 

(grönkulla, dvärglummer och revlummer).

24 Topogent kärr vid Luossajärvi

Beskrivning: Blött intermediärt kärr längs västra sidan av Luossajärvi. Den södra delen utgörs till stor del 

av mycket blöta och artfattiga starrängar på mjukmattor, gungfly och bitvis lösbotten kring en mindre 

tjärn. Bäcken från tjärnen Leväjärvi, som ligger väster om järnvägen, rinner genom ett stråk med svaga 

strängflarkstrukturer i den södra delen. Här växer främst flaskstarr, trådstarr, dystarr, rundstarr och 

ängsull, varvat med glesa strängar av ung björk och viden. I de centrala och norra delarna  av kärret 

finns rikare partier. På stora mosstuvor växer dvärgbjörk, rosling, odon och räffelmossa, medan  höljorna 

domineras av brunmossor och sjöfräken. Här växer rikkärrsarter som piprensarmossa, kärrkammossa, 

späd skorpionmossa, purpurvitmossa, myruddmossa, korvskorpionmossa, gyllenmossa, kärrkrok-

mossa, kärrbryum, kärrspira, slåtterblomma, kärrdunört, björnbrodd och brudsporre. I kärret finns också 

några små myrholmar med hedbjörkskog och några områden som domineras av videbuskar. Viss 

kantpåverkan finns från järnvägen längs västra sidan och en väg längs södra sidan som anlagts efter att 

södra delen av Loussajärvi torrlades. 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som naturlig vegetation, brunmossor, bäck, mjukmatta, lösbotten och höl-

jor ger påtagligt biotopvärde, trots att kärret är påverkat från kanterna. Förekomst av rikkärrsvegetation 

och art som omfattas av Artskyddsförordningen (brudsporre), ger ett påtagligt artvärde.

25 Topogent kärr kring Leväjärvi

Beskrivning: Objektet består av ett intermediärt kärr som omfattar tjärnen Leväjärvi. Avrinningen går 

via en sumpskog utmed södra sidan av området. Kärret består omväxlande av blöta rikkärrspartier på 



44

2017-11-24

mjukmatta, intermediära starrängar, och mer fattiga myravsnitt på fastmatta. Närmare tjärnen finns 

också gungfly. I rikare delar växer bl.a. gyllenmossa, kärrkammossa, kärrkrokmossa, piprensarmossa, 

kärrbryum, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, myruddmossa, snip och myrstarrEN. Vanligt före-

kommande är också flaskstarr, trådstarr, sumpstarr, rundstarr, svartfryle, ängsull, vattenklöver, kråkklö-

ver och lågvuxna viden. På tuvorna växer fattigmyrsvegetation med bl.a. dvärgbjörk, rosling, tuvull och 

taggstarr. I tuviga partier finns också gott om höljor.  Svag strängflarkstruktur förekommer bitvis. Viss 

kantpåverkan finns från järnvägen längs östra sidan och vägar längs södra och norra sidan av objektet.

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som naturlig vegetation, brunmossor, bäck, mjukmatta och höljor ger 

påtagligt biotopvärde, trots att kärret är påverkat från kanterna. Förekomst av rikkärrsvegetation och 

rödlistad art (myrstarrEN), ger ett påtagligt artvärde.

26 (26.1-26.4) Hedbjörkskog vid Luossajärvi, Leväjärvi

Beskrivning: Objekten utgörs av flera mindre skogar och myrholmar av fjällbjörkskog av hedtyp. Björ-

karna växer i bukettform och det förekommer måttligt med död ved. Låga enbuskar växer glest spridda 

i skogen. I ris- och fältskikt växer främst nordkråkbär, lingon, blåbär, vårfryle, gullris, husmossa och 

väggmossa. Norrlandslav och torsklav är vanligt förekommande. Vid besöket observerades gulärla i det 

nordligaste delområdet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som trädbuketter, död ved och myrholmar innebär påtagligt biotopvärde. En-

staka förekomst av signalarter och typiska arter för fjällbjörkskog ger visst artvärde.

27 Sumpskog med bäck

Beskrivning: Objektet utgörs av björksumpskog längs bäcken som avvattnar tjärnen Leväjärvi. Träden 

är till stor del tämligen rakstammiga. Marken är stortuvig med mellanliggande blöta och dyiga höljor. 

Älggräs dominerar högörtsfloran. Här växer också kråkklöver, kärrfräken, styltstarr, brunrör, skogsfrä-

ken, fjällskära, viden och låga enbuskar. I bottenskiktet hittas bl.a. palmmossa, stjärnmossor och blek 

skedmossa. Det förekommer måttligt med död ved. Bäcken har ett naturligt slingarande lopp med 

överhängande kanter, klart vatten och stenig botten. Den är vid utloppet från tjärnen ca 1 m bred och 

djup, medan den i sumpskogen är ca 0,2-0,5 m djup och snabbt rinnande åt öster.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som slingrande bäck, naturlig vegetation, tuvor och höljor, samt död ved ger på-

tagligt biotopvärde. Ett visst artvärde kan knytas till enstaka typisk art för fjällbjörkskog.
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31 Objekt 25 utgörs av topogent kärr och tjärnen Leväjärvi.

32  Objekt 26 består av hedbjörkskog vid Luossajärvi.
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33 Objekt 27 är en mindre sumpskog med genomrinnande bäck.

34  Objekt 28 är en mindre hedbjörkskog med spridda enbuskar.
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28 Liten hedbjörkskog

Beskrivning: Litet område med fjällbjörkskog av hedtyp, som omger en avbanad grusyta. Marken är frisk 

och terrängen plan. Björkarna har bukettform och det växer spridda enbuskar i objektet. I ris- och fält-

skikt växer lingon, blåbär, nordkråkbär, kruståtel, gullris, åkerbär samt strödda förekomster av mjölkört 

och midsommarblomster. Död ved förekommer endast i mindre mängd. Området har viss kantpåver-

kan.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som trädbuketter och naturlig vegetation ger visst biotopvärde. Mindre inslag av 

typiska arter för fjällbjörkskog ger visst artvärde.

29 Liten sumpskog

Beskrivning: Objektet utgörs av två mindre områden med björksumpskog. Marken är fuktig till blöt och 

terrängen plan. Björkarna är främst enstammiga och raka, men buketter förekommer. I fältskiktet växer 

högörter som älggräs, kråkklöver, brudborste, smörbollar, mjölkört, brännässla, midsommarblomster, 

skogsfräken, ekbräken, ormbär men också brunrör, kärrviol och norrlandsarv. Buskskiktet är bitvis tätt av  

viden och enbuskar. I bottenskiktet växer kärrkrokmossa, lungmossor och stjärnmossor.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som trädbuketter och naturlig vegetation ger visst biotopvärde. Mindre inslag av 

typiska arter för fjällbjörkskog ger visst artvärde.

30 Mindre hedbjörkskogar

Beskrivning: Objektet består av två mindre delområden med fjällbjörkskog av hedtyp. Björkarna växer 

i bukettform och det förekommer en del död ved. I fältskiktet växer främst lingon, blåbär, nordkråkbär, 

gullris och kruståtel. Signalarterna norrlandslav och torsklav förekommer i objektet. Det södra delom-

rådet utgör en myrholme. Båda delområdena är påverkade av dikning och grävarbeten i östra kanten. 

Objektet fortsätter en kort bit åt öster utanför inventeringsområdet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som trädbuketter och naturlig vegetation ger visst biotopvärde. Mindre inslag av 

signalarter ger visst artvärde.

31 Aapamyr

Beskrivning: Objektet utgörs av ett större stråk av aapamyr nordväst om industriområdet. Den västra 

smala delen är nordsluttande i en dalgång mellan björkskogshöjder. Den östra delen är lågt liggande 

med björkskogshöjd åt söder och påverkad mark åt öster. En skogsväg löper genom objektet. Myren be-

står till stora delar av blött topogent kärr som oftast är intermediärt och bitvis rikt. Underlaget varierar 
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35 Objekt 29 är två mindre sumpskogsområden.

36  Objekt 31 består av öppen aapamyr med rikkärrsinslag.
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mellan fast- och blötmatta. I delar av kärret växer rikligt med låga viden och dvärgbjörk, samt glest med 

ung björk. I övergångszonen mellan fjällbjörkskog och kärr dominerar fattigmyrsvegetation som nord-

kråkbär, lingon, blåbär, skogsfräken, tuvull och björnmossor. I rikare partier växer bl.a. piprensarmossa, 

kärrkrokmossa, knoppvitmossa, purpurvitmossa, klyvbladsvitmossa, krokvitmossa, kärrspira, nordstarr, 

snip, blek skedmossa och kärrskapania. Andra vanliga arter är flaskstarr, ängsull, rundstarr, gråstarr, 

sumpstarr, dystarr och vattenklöver. En mindre tjärn ligger i östra delen av objektet. Enstaka spår av ter-

rängfordon syns i objektet. Enkelbeckasin och dalripa observerades vid besöket.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyrar,  7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som flikighet, mjukmatta, brunmossor, myrtjärn och sluttande terräng ger 

påtagligt biotopvärde. God förekomst av rikkärrsvegetation och en rad typiska arter för aapamyr ger 

påtagligt artvärde.

32 Hedbjörkskog på Nihkagobba

Beskrivning: Berget Nihkagobba och dess låga toppar är helt täckta av fjällbjörkskog av hedtyp. Björ-

karna växer i bukettform med stor åldersspridning på stammarna och ofta med relativt grova träd. Det 

förekommer måttligt till bitvis rikligt med död ved, både som stående och liggande ved. Eftersom det 

handlar om låga bergstoppar sluttar terrängen ofta svagt åt något håll och marken är torr till frisk. I fält-

skiktet växer blåbär, lingon, nordkråkbär, gullris, kruståtel, revlummer och lappspira. Ibland förekommer 

också ekbräken och linnea, medan enstaka notering gjordes av finnlummer och stuplav. Glest spridda 

låga enar förekommer i hela objektet. Signalarterna torsklav och norrlandslav förekommer allmänt. 

Knottrig blåslavNT är välspridd i skogen och växer på många av de grövre stammarna. Viss påverkan 

finns i form av flera skogsbilvägar som är dragna i det östra delområdet och ett renstängsel löper ge-

nom det västra delområdet. Objektet fortsätter främst åt söder utanför inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyp: 9040 Fjällbjörkskog

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som naturlig vegetation, bukettformiga träd, ålderspridning, god tillgång på 

död ved, sluttande terräng ger påtagligt naturvärde. Förekomst av Artskyddsförordningsarterna revlum-

mer och finnlummer, god förekomst av den rödlistade bladlaven knottrig blåslavNT, flera signalarter och 

enstaka typisk art för fjällbjörkskog ger påtagligt artvärde.

33 Aapamyr

Beskrivning: Plan till svagt nordsluttande stråk av aapamyr. Större del av myravsnittet utgörs av blött 

topogent rikkärr. Det växer glest med låga viden och dvärgbjörk i kärret. I bottenskiktet växer en rad 

rikkärrsmossor, bl.a. myruddmossa, knoppvitmossa, piprensarmossa, kärrkrokmossa, purpurvitmossa, 

blodkrokmossa, blek skedmossa och kärrkammossa. I fältskiktet hittas bl.a. kärrspira, slåtterblomma, 
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37 Objekt 32 är hedbjörkskog på berget Nihkagobba.

38  Objekt35 är intermediärt till rikt strängflarkkärr på Kirunavuoma.
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ängsull och strängstarr. En skoterled löper genom den västra delen av objektet. Objektet fortsätter åt 

norr och söder utanför inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyrar, 7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som flikighet, mjukmatta, brunmossor och sluttande terräng ger påtagligt 

biotopvärde. Rikkärrsvegetation och typiska arter för aapamyr och rikkärr ger påtagligt artvärde.

34 Myrmosaik

Beskrivning: En myrmosaik vid foten av berget Eatnamvarri. Terrängen sluttar svagt åt öster. Mosaiken 

består av mindre avsnitt av hedbjörkskog, ängsbjörkskog och sumpskog som omges av blöta myrstråk. 

Det förekommer måttligt med död ved. I fältskiktet växer bl.a. fjällskära, midsommarblomster, brud-

borste, slåtterblomma, kråkklöver och älggräs. I torrare partier dominerar risväxter som lingon, blåbär 

och nordkråkbär. Videbuskar och dvärgbjörk dominerar de fuktiga ytorna mellan skogsavsnitten. Objek-

tet fortsätter åt norr och söder utanför inventeringsområdet, samt delvis åt väster innan fjällbjörksko-

gen helt tar över på bergets sluttning. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som myrmosaik, mjukmatta, död ved och sluttande terräng ger påtagligt 

biotopvärde. Förekomst av typiska arter för aapamyr och fjällbjörkskog ger visst artvärde.

35 Strängflarkkärr på Kirunavuoma

Beskrivning: Ett område som till stor del utgörs av intermediärt till rikt strängflarkkärr och bitvis av 

topogent kärr. Marken består av fastmatta, mjukmatta och ibland av gungfly. På de fattiga och torrare 

strängarna växer dvärgbjörk, viden, hjortron, odon och rosling. I de blöta flarkarna växer bl.a. sjöfräken, 

vattenklöver, flaskstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, strängstarr, rundstarr, ängsull, kärrull, kråkklöver, 

slåtterblomma, fjällskära och kärrspira. Bitvis täcks kärret av låga videbuskar. I bottenskiktet växer en 

rad rikkärrsarter som purpurvitmossa, krokvitmossa, röd skorpionmossa, myruddmossa, späd skorpi-

onmossa, kärrkrokmossa, korvskorpionmossa, stor skedmossa, klubbvitmossa, knoppvitmossa, tät vit-

mossa, gyllenmossa, kärrskapania, kärrkammossa och guldspärrmossa. Enstaka observationer gjordes 

av myrjordtunga och fingerlik porlav.  På en stödstolpe till renstängsel noterades ladlavNT. Precis öster 

om objektet noterades ett större område (ca 1 ha) där Artskyddsförordningsarten käppkrokmossaNT 

är välspridd. I nordöstra delen rinner en bäck genom myren till en tjärn öster om objektet. Bäcken är ca 

1-2 m bred, 0,5 m djup och har klart vatten. Bäcken omges av fjällbjörk, videbuskar, älggräs, sjöfräken, 

brunrör och starrväxter. Den enda synliga påverkan är ett renstängsel som löper genom myren. Objek-

tet fortsätter åt väster, norr och öster utanför inventeringsområdet och är en del av det stora aapamyr-

komplexet Kirunavuoma.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyrar,  7230 Rikkärr
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Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Strukturer som välutvecklade strängar, mjukmatta, brunmossor och slingande bäck ger 

påtagligt biotopvärde. Då käppkrokmossaNT, som omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 1, notera-

des bara några meter utanför objektet, är det troligt att arten även förekommer i objektet. En mångfald 

av rikkärrsarter, en rödlistad art (ladlavNT) och en rad typiska arter för aapamyr och rikkärr ger påtagligt 

artvärde. 

36 Hedbjörkskog på Kirunavuoma

Beskrivning: Objektet består av två delområden med fjällbjörkskog av hedtyp. Björkarna har diameter-

spridning och växer i bukettform. Det finns måttligt med död ved och vedsvampar i objektet.  I fält-

skiktet växer främst lingon, blåbär, nordkråkbär, gullris och kruståtel. Signalarterna norrlandslav och 

torsklav förekommer allmänt i objektet. Naturvårdsarter som det gjordes enstaka observationer av är 

fjällummer, knottrig blåslavNT, kopparspik och signalarterna stuplav och vitmosslav. Det södra delområ-

det fortsätter åt väster utanför inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyp: 9040 Fjällbjörkskog 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som trädbuketter, naturlig vegetation och förekomst av vedsvamp ger visst 

biotopvärde. Förekomst av art som omfattas av Artskyddsförordningen (fjällummer), en rödlistad art,  

samt inslag av signalarter ger påtagligt artvärde.

37 Fattigare aapamyr på Kirunavuoma

Beskrivning: Till stor del fattigmyr med stora mosstuvor beväxta med rostvitmossa, nordkråkbär, tagg-

starr, tuvull, hjortron, rosling och dvärgbjörk. Underlaget utgörs mest av fastmatta, ibland mjukmatta. 

Bitvis finns rikligt med mossehöljor. I delar av objektet övergår mossen i topogent fattigt till intermediärt 

kärr med bl.a. flaskstarr, rundstarr, vattenklöver, björnvitmossa, knoppvitmossa och purpurvitmossa. 

En mindre tjärn i västra kanten är igenväxande av kärrvegetation. På ett jordfast stenblock noterades 

skorplaven vindlav. Objektet fortsätter åt väster och öster utanför inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyrar 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som mossehöljor och naturlig vegetation ger ett visst biotopvärde. Förekomst av 

flera typiska arter för aapamyr ger visst artvärde.
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39 Objekt 36 består av hedbjörkskog på Kirunavuoma.

40  Objekt37 är fattigmyr med intermediära inslag på Kirunavuoma.
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38 Aapamyr med bäck

Beskrivning: Objektet är en liten del av en större aapamyr och kan betecknas som topogent intermedi-

ärt till rikt kärr. Underlaget består av fastmatta till mjukmatta. Kärret domineras bitvis av låga videbus-

kar. Här växer också dvärgbjörk, flaskstarr, kråkklöver, kärrfräken, brudborste, fjällskära, kärrspira och 

slåtterblomma. I bottenskiktet växer bl.a. trekantig svanmossa, gyllenmossa, purpurvitmossa, krokvit-

mossa, knoppvitmossa, filtrundmossa och kärrkrokmossa. Bitvis syns järnutfällning i vattnet. I västra 

kanten av objektet slingar en bäck fram. Bäcken är ca 1 m bred, 0,5 m djup och har lugnt rinnande klart 

vatten. Längs bäcken växer glest med fjällbjörk, viden och tuvbildande starrväxter. Objektet fortsätter 

åt väster, söder och öster utanför inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyp: 7310 Aapamyrar,  7230 Rikkärr

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som mjukmatta, brunmossor, slingande bäck och järnutfällning ger på-

tagligt biotopvärde. Rikkärrsvegetation och flera typiska arter för aapamyr och rikkärr ger påtagligt 

artvärde.

39 Topogent kärr

Beskrivning: Ett litet topogent rikkärr som före sänkningen av södra Luossajärvi nådde fram till sjökan-

ten. Numera omges kärret av artificiella grusytor, videbuskmarker och torrlagda kärrområden där fast-

marksflora håller på att etablera sig. Kärret är blött och småtuvigt och underlaget utgörs av fastmatta. 

Fältskiktet består bl.a. av madrör, brunrör, slåtterblomma, kärrdunört, kråkklöver, ängsull, sjöfräken, vat-

tenklöver, rundstarr, strängstarr, tätört, snip, kärrspira, vattenfräne och låga viden. I bottenskiktet växer 

en rad brunmossor som myruddmossa, guldspärrmossa, kärrkammossa, kärrbryum, kärrkrokmossa, 

korvskorpionmossa, späd skorpionmossa och purpurvitmossa.  Vid besöket observerades vanlig groda 

och enkelbeckasin. I vattnet förekommer järnutfällning.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som brunmossor och järnutfällning ger visst biotopvärde. Rikkärrsvegeta-

tion och flera typiska arter för rikkärr ger påtagligt artvärde.
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41  Objekt 39 är ett litet rikkärr söder om Luossajärvi.
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Bilaga 2 – Fynd av naturvårdsarter

I denna bilaga listas de naturvårdsarter som noterats under naturvärdesinventeringen. Koordina-

ter anges i SWEREF 99 TM. Under Värde anges art som omfattas av Artskyddsförordningen (AF), 

rödlistekategori (CR, EN, VU, NT) och signalart (S).

Artnamn Värde Sweref99TM N Sweref99TM E
Revlummer AF 7535548 719985
Revlummer AF 7535509 720029
Revlummer AF 7535509 719963
Revlummer AF 7535408 719962
Torsklav S 7535572 719861
Revlummer AF 7535562 719883
Torsklav S 7535604 719827
Torta S 7535641 719750
Ormbär S 7535642 719757
Månlåsbräken NT 7535738 719841
Revlummer AF 7535498 719882
Revlummer AF 7535627 719937
Stormhatt S 7535713 719963
Torsklav S 7536253 718885
Revlummer AF 7535377 719280
Revlummer AF 7535365 719285
Revlummer AF 7535946 719100
Norrlandslav S 7536234 718779
Torsklav S 7536234 718739
Torsklav S 7536267 718682
Stenfalk AF 7535825 719135
Revlummer AF 7535698 719448
Revlummer AF 7535711 719447
Revlummer AF 7535829 719377
Torta S 7536035 719374
Stormhatt S 7536038 719374
Torsklav S 7536039 719362
Revlummer AF 7536010 719347
Stormhatt S 7536346 719132
Stormhatt S 7537056 718631
Norrlandslav S 7534316 720085
Torsklav S 7534302 720105

Bårdlav S 7534318 720088
Revlummer S 7534568 719637
Revlummer S 7534608 719659
Stormhatt S 7534599 719709
Revlummer AF 7534102 719789
Revlummer AF 7534086 719730
Norrlandslav S 7534060 719735
Norrlandslav S 7533993 719769
Revlummer AF 7533942 719741
Brudsporre AF 7533907 719783
Bårdlav S 7533866 719851
Revlummer AF 7533614 719916
Revlummer AF 7533492 719847
Revlummer AF 7533302 719874
Norrlandslav S 7533184 719882
Jordtungor S 7533166 720000
Revlummer AF 7533388 720069
Norrlandslav S 7533421 720090
Revlummer AF 7533465 720077
Torsklav S 7533789 719978
Revlummer AF 7533932 719998
Revlummer AF 7534233 719676
Riplummer AF 7532660 718110
Stenfalk AF 7532735 718120
Torsklav S 7532751 718113
Revlummer AF 7532762 718030
Revlummer AF 7532920 718028
Riplummer AF 7532967 718062
Norrlandslav S 7532963 717980
Fjällummer AF 7532703 717942
Riplummer AF 7532680 717952
Torsklav S 7532524 717952
Revlummer AF 7532497 717933
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Riplummer AF 7532377 718057
Spindelblomster AF 7532450 718108
Revlummer AF 7532599 717783
Revlummer AF 7532687 717638
Revlummer AF 7532709 717811
Norrlandslav S 7532702 717797
Fjällummer AF 7532699 717912
Revlummer AF 7533070 717795
Revlummer AF 7533104 717843
Fjällummer AF 7533348 718142
Grönyxne AF 7533497 718200
Fjällummer AF 7533490 718200
Riplummer AF 7533495 718203
Grönyxne AF 7533558 718231
Månlåsbräken NT 7533694 718146
Månlåsbräken NT 7533704 718127
Torsklav S 7533714 718115
Månlåsbräken NT 7533782 718113
Månlåsbräken NT 7533851 718129
Månlåsbräken NT 7533910 718160
Månlåsbräken NT 7533963 718163
Grönyxne AF 7533939 718145
Grönyxne AF 7533853 717983
Grönyxne AF 7533685 717974
Revlummer AF 7533620 718013
Revlummer AF 7533447 718021
Månlåsbräken NT 7534400 718286
Månlåsbräken NT 7534397 718253
Dvärglummer AF 7534397 718250
Grönyxne AF 7534394 718252
Torsklav S 7534382 718245
Grönyxne AF 7534383 718237
Månlåsbräken NT 7534390 718229
Grönyxne AF 7534390 718205
Grönyxne AF 7534451 718189
Grönyxne AF 7534480 718187
Revlummer AF 7534476 718181
Grönyxne AF 7534504 718136
Månlåsbräken NT 7534533 718146
Revlummer AF 7534543 718153
Revlummer AF 7534573 718182
Grönyxne AF 7534568 718186
Grönyxne AF 7534543 718236

Revlummer AF 7534529 718239
Månlåsbräken NT 7534474 718266
Månlåsbräken NT 7534462 718318
Månlåsbräken NT 7534435 718313
Ormbär S 7534832 716293
Fjällskråp S 7536482 716451
Myrstarr EN 7536412 716607
Blåhake AF 7536325 716780
Torsklav S 7537147 716783
Blåhake AF 7536291 717101
Norrlandslav S 7537256 716844
Torsklav S 7537229 716875
Torsklav S 7536982 716899
Brudsporre AF 7536974 716893
Vanlig groda AF 7535857 717589
Torsklav S 7536734 716809
Svarthakedopping AF 7531679 715820
Revlummer AF 7535609 713485
Stuplav S 7535613 713462
Norrlandslav S 7535654 713617
Knottrig blåslav NT 7535617 713598
Knottrig blåslav NT 7535624 713615
Revlummer AF 7536293 714068
Torsklav S 7535631 713728
Norrlandslav S 7535664 713773
Knottrig blåslav NT 7535660 713792
Revlummer AF 7535686 713818
Finnlummer AF 7535617 713540
Knottrig blåslav NT 7535701 713872
Norrlandslav S 7535640 713971
Revlummer AF 7535634 714003
Revlummer AF 7535661 714057
Knottrig blåslav NT 7535675 714078
Knottrig blåslav NT 7535585 714200
Revlummer AF 7535541 714226
Knottrig blåslav NT 7535419 714430
Knottrig blåslav NT 7535699 714452
Norrlandslav S 7535734 714555
Torsklav S 7535711 714579
Grodor AF 7535875 714831
Norrlandslav S 7535882 715117
Knottrig blåslav NT 7535493 715108
Knottrig blåslav NT 7535477 715106
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Knottrig blåslav NT 7535442 714994
Revlummer AF 7535434 714971
Torsklav S 7535406 714962
Riplummer AF 7535304 714954
Revlummer AF 7535245 714928
Svärta NT 7531725 715937
Knottrig blåslav NT 7535640 713508
Knottrig blåslav NT 7535600 713509
Trana AF 7533144 714099
Åkergroda AF 7531258 716945
Brudsporre AF 7531270 717029
Riplummer AF 7530873 717233
Torsklav S 7530869 717250
Torsklav S 7531020 717205
Revlummer AF 7530707 717577
Knottrig blåslav NT 7530704 717579
Norrlandslav S 7530684 717597
Revlummer AF 7530661 717656
Norrlandslav S 7530624 717735
Torsklav S 7530629 717747
Fjällskråp S 7530582 717812
Revlummer AF 7530472 717630
Torsklav S 7530526 717637
Revlummer AF 7530397 717734
Knottrig blåslav NT 7530327 717924
Revlummer AF 7530294 717986
Torsklav S 7530321 717994
Knottrig blåslav NT 7530400 718028
Dvärglummer AF 7531826 713722
Åkergroda AF 7531820 713705
Torsklav S 7532000 713558
Fjällummer AF 7532011 713565
Stuplav S 7532000 713571
Knottrig blåslav NT 7532047 713531
Vitmosslav S 7532107 713434
Fjällskråp S 7532436 713720
Trekantig svanmossa 7531802 713707
Trekantig svanmossa 7532479 713915
Revlummer AF 7530330 718335
Torsklav S 7530202 718511
Revlummer AF 7530250 718624
Revlummer AF 7530231 718835
Knottrig blåslav NT 7530376 718969

Revlummer AF 7530242 719132
Knottrig blåslav NT 7530374 718976
Knottrig blåslav NT 7530389 719145
Käppkrokmossa AF, NT 7530479 716825
Gytterlav S 7530260 716627
Käppkrokmossa AF, NT 7532903 713884
Käppkrokmossa AF, NT 7532913 713843
Käppkrokmossa AF, NT 7532897 713791
Käppkrokmossa AF, NT 7532885 713753
Ladlav NT 7532853 713514
Vanlig groda AF 7533318 712809
Vanlig groda AF 7533429 712810
Myrjordtunga S 7533265 713230
Knottrig blåslav NT 7532609 714155
Knottrig blåslav NT 7534883 714013
Ladlav NT 7534498 713695
Groddlummer AF 7534468 713612
Knottrig blåslav NT 7535668 713614
Knottrig blåslav NT 7535664 714027
Knottrig blåslav NT 7535278 714020
Knottrig blåslav NT 7535266 714013
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