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I N L E D N I N G

Kapitlet ger en introduktion till projektet och syftet med naturvär-
desinventeringen. Den använda metoden beskrivs också. 

Om projektet
LKAB planerar för en utökning av ett sidobergsupplag vid ”Södra deponin” 
i Kiruna. Ecogain har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering 
(NVI) av det område som deponin avser utökas till. NVI:n behövs som ett 
kunskapsunderlag i tillståndsprocessen (figur 1). Det aktuella inventeringsom-
rådet är ca 100 ha stort.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk 
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Med natur-

värde avses i detta sammanhang endast betydelse för biologisk mångfald.

Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014 
(SIS Swedish  Standard Institute 2014) med ambitionsnivån NVI på fältnivå 
medel. Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en storlek av 0,1 hektar har 
eftersökts och kartlagts i fält. 

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

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv bety-
delse för biologisk mångfald

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

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv 
betydelse för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 2020-06-28. Bedömningarna grundar sig på slutsat-
ser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap om 
området har inhämtats från Skogens pärlor, Våtmarksinventeringen, Natur-
vårdsverket och Artportalen.
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Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer i inventerings-
området. Undersökningar under ytan i vattenmiljöer har dock inte ingått i 
uppdraget.

Naturvärdet har bedömts utifrån bedömningsgrunderna art och biotop. Vid 
bedömning av artvärde har även skyddsklassade arter (arter som enligt Art-
Databankens riktlinjer bör hanteras med sekretess) använts, dessa redovisas 
dock inte i respektive objektsbeskrivning. 

I naturvärdesbedömningen ingår att bedöma om naturmiljön i respektive 
objekt utgör Natura 2000-naturtyp. Det är endast ett sätt att beskriva natur-
miljön och dess kvalitet och innebär inte att det är ett skyddat område. 

Vissa organismgrupper kan endast hittas under en begränsad årstid. Till ex-
empel hittas vissa naturvårdsarter endast tidigt och andra sent under vegeta-
tionsperioden. Den sammanvägda klassningen kan därför variera beroende 
på vid vilken årstid naturvärdesinventeringen utförs. Den valda klassningen 
får därför ses som ett lägsta värde. 

fIGUR 1 Översiktskarta över inventeringsområdet 
samt naturvärdesobjekt från tidigare inventering.
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N AT U R M I L J Ö E R  
O C H  N AT U R VÄ R D E

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområ-
dets naturmiljöer och naturvärde. Naturvärdesobjekt redovisas i 
detalj i Bilaga 1.

Översiktlig beskrivning
Inventeringsområdet ligger på en ostsluttning i sydöstra delen av verksam-
hetsområdet för Kirunavaaragruvan. Det inventerade området består av 
fjällbjörkskog med små inslag av kärr. Området avgränsas på tre sidor av väg 
respektive kraftledning. Fjällbjörkskogen växer i en sluttande terräng samt 
på kuperad terräng med höjder och små dalgångar, främst i de nedre, ostliga 
delarna av inventeringsområdet.

Skog        
Nästan all skog i området utgörs av fjällbjörkskog. Tre olika typer av fjäll-
björkskog hittades. Dominerar gör fjällbjörkskog av ristyp (figur 2). Det 
växer på magra, torra till friska marker där fältvegetationen domineras av 
risväxter. På frisk mark växer fjällbjörkskog av lågörttyp. I fuktigare och 
rikare marker växer ängsbjörkskog med högörter. Trädskiktet karaktärise-
ras av bukettformiga fjällbjörkar med viss ålders- och dimensionsspridning. 
Längre ner i sluttningen är produktionen lite högre och det finns en tendens 
mot mer enstammiga björkar. Ofta förekommer glest spridda enbuskar och 
viden i buskskiktet.

Det finns ett mindre parti lägre ner på sluttningen i nordöstra delen av in-
venteringsområdet som utgörs av en aspklon med lite björksinslag. Många av 
asparna har dött. 

Ett område långt ner i sluttningen i öster inom inventeringsområdet utgörs 
av ett tidigare avverkat område där björkarna har vuxit upp igen och ut-
görs av enstammiga björkar. I detta område domineras fältvegetationen av 
högörtsvegetation, vilket visar att detta område ändå har ett relativt högt 
naturvärde. 
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Det finns små inslag av fuktigare områden där videbuskar dominerar och 
björkar saknas. Substratet utgörs dock av mineraljord och grundvattnet är 
inte synligt på ytan, varför dessa små ytorna får räknas till skogsmark och 
inte till våtmark.

Våtmarker
I omgivningen, runt LKABs verksamhetsområde är våtmarker ett vanligt 
inslag och aapamyrkomplex finns både öster och väster om verksamhetsom-
rådet. I själva inventeringsområdet finns endast två mindre våtmarksytor. 
Båda dessa våtmarker ligger på mer plan mark och utgörs av fattigkärr. I 
området finns inget kalkinslag i marken. I ett av kärren finns också en min-
dre öppen vattenyta längst norrut (figur 3). I övrigt finns inget öppet vatten i 
inventeringsområdet.

fIGUR 2 Den största delen av skogsmarken inom området utgörs av fjällbjörkskog av ristyp.
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fIGUR 3 Våtmarkerna inom inventeringsområdet utgörs av fattigkärr.

Naturvärde
Totalt hittades sex naturvärdesobjekt (figur 4). Nästan hela inventerings-
området utgör ett och samma naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och består till största delen av fjällbjörkskog av ristyp. 
Fem mindre naturvärdesobjekt, också med naturvärdesklass 3, avgränsades 
inom det stora objektet eftersom de utgörs av andra naturtyper; ett är fjäll-
björkskog av lågörtstyp (2), två fattigkärr (3-4), ett fjällbjörkskog av högörts-
typ med viss påverkan av avverkning (5) samt en fjällbjörkskog där dock en 
aspklon med döda och döende träd dominerar (6). Objekten är detaljerat 
beskrivna i bilaga 1.

Objekt 5 som delvis är avverkat domineras av höga örter, vilket ändå ger det 
ett påtagligt naturvärde. Endast en mindre del av inventeringsområdet ingår 
inte i något naturvärdesobjekt. Det är den avverkade ytan längst ner i slutt-
ningen i östra kanten av inventeringsområdet ochbedöms inte kvalificera för 
att ingå i ett naturvärdesobjekt. Här är fältvegetation risartad med lågörtin-
slag. 
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Naturvärdesbedömningen överensstämmer också med den tidigare natur-
värdesinventering som genomfördes 2012 i det aktuella inventeringsområdet. 
Då fanns ännu inte en svensk standard för naturvärdesinventering. Området 
klassades då till den lägre klassen (klass 2) av två klasser. 

Skyddad natur och omgivande landskap
De marker som närmast omger det inventerade området hyser motsvarande 
naturmiljöer och naturvärde. I omgivningarna finns motsvarande fjäll-
björksbeklädda lågfjäll omgivna av stora förgrenade aapamyrkomplex med 
varierande näringsrikedom. Drygt två kilometer väster om gruvområdet bör-
jar det dyka upp högre kalfjäll som förekommer alltmer frekvent ju längre 
västerut i fjällkedjan man kommer. Sammanfattningsvis är bedömningen 
att det finns påtagliga naturvärden i inventeringsområdet, men att de natur-
värden som man finner i inventeringsområdet är av den typen att de också 
återfinns i de närmaste omgivningarna. Den naturtyp som dominerar inom 
inventeringsområdet, nämligen lågfjäll med hedbjörkskog, dominerar även 
på sluttningarna i omgivande landskap.

fIGUR 4 Karta över de naturvärdesobjekt och frid-
lysta, rödlistade arter som hittades i inventeringsom-
rådet.
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N YC K E L B I O T O P E R  O C H  O B J E K T  M E D  N AT U R VÄ R D E N

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

Objekt med naturvärden är skogsbestånd som uppmärksammats under nyckel-
biotopsinventeringen men som inte håller lika högt naturvärde som nyckelbioto-
perna. 

Vare sig nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden har något lagligt skydd. 

Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna (figur 5):

• Väster om LKABs verksamhetsområde ligger det stora natur-
reservatet och Natura2000-området Rautas fjällurskog. Re-
servatet gränsar till berget Nihkagobba i nordvästra delen av 
verksamhetsområdet.

• Stora delar av Kirunavuoma väster om gruvområdet är klassat 
som VMI klass 2 i Naturvårdsverkets och länsstyrelsens våt-
marksinventering.

• Myren öster om inventeringsområdet och öster om vägen till 
Nikkaluokta har klassats till VMI klass 3. Söder om gruvområ-
det, öster om tjärnen Mettä-Rakkunjärvi, har en del av myren 
klassats till VMI klass 3 i våtmarksinventeringen.

• Naturreservaten och Natura2000-områdena Aptasvare och 
Kaitum fjällurskogar ligger ca 4 km respektive 7 km från in-
venteringsområdet åt sydost respektive söder.

• 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 Jänisjänk-
kä. Ytterligare nyckelbiotoper ligger på berget Latnivaara ca 8 
km öster om inventeringsområdet.
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N AT I O N E L L A  VÅTM A R K S I N V E N T E R I N G E N, VM I

Ungefär 10 % av Sveriges landyta består av våtmarker. Med stöd av Natur-
vårdsverket har dessa inventerats av länsstyrelserna med syfte att skapa en 
kunskapsbank inför bland annat miljöövervakning och naturresursplanering. 
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 el-
ler nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade och behöver 
bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka 
hydrologin bör tillåtas.

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

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

fIGUR 5  Områdesspecifika naturskydd och tidigare 
kända naturvärden omkring inventeringsområdet.
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A R T E R

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsom-
rådet. Fokus ligger på fridlysta och andra naturvårdsintressanta 
arter. 

Fridlysta arter
Vid inventeringen noterades tre fågelarter som ska prioriteras i artskydds-
sammanhang: grönbenaB, rödvingetrastNT och björktrastNT (figur 4). Alla 
arterna häckade inom området. Grönbena häckade i naturvärdesobjekt 3. 
Rödvingetrast och flera par björktrastar häckade i naturvärdesobjekt 1. Inga 
fåglar har rapporterats från inventeringsområdet tidigare. Fler prioriterade 
fågelarter kan tänkas häcka inom inventeringsområdet.

Inget grod- eller kräldjur hittades vid inventeringen men det är inte orimligt 
att åtminstone vanlig groda och skogsödla förekommer inom inventerings-
området.

fIGUR 6 Revlummer hittades spritt i området där endast 
några fynd är markerade på kartan.

fIGUR 7 Grönkulla hittades på tre lokaler i objekt 1, men 
finns säkert på fler lokaler inom inventeringsområdet.
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De enda fridlysta växterna som hittades vid inventeringen är revlummer  
(figur 4, 6) och orkidén grönkulla (figur 4, 7). Revlummer förekommer på ett 
stort antal platser inom inventeringsområdet och är så vanlig där att alla fö-
rekomster inte noterades. Grönkulla hittades på tre ställen, men finns säkert 
spridd på flera platser i området. Ytterligare arter som skulle kunna finnas 
i enstaka exemplar är korallrot, fläcknycklar och spindelblomster. Dessa tre 
arter är också orkidéer och alla fyra ovan nämnda orkidéer är fridlysta enligt 
Artskyddsförordningen §8 och listade i bilaga 1, medan lummerväxterna 
omfattas av fridlysningsbestämmelser i §9.

A R T S K Y D D S f Ö R O R D N I N G E N 

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som bland annat innebär fridlysning av 
ett antal arter. 

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 livsmil-
jöer skyddade och får inte förstöras.

Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i 
svensk lagstiftning.

fÅ G L A R

Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. Här har dock endast de arter 
som markerats med B i förordningen samt de som är upptagna på den natio-
nella rödlistan tagits med. Detta är i linje med Naturvårdsverkets handbok för 
Artskyddsförordningen. 

R Ö D L I S TA N

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 katego-
rierna kallas med en gemensam term för hotade arter. I denna rapport redovi-
sas arter i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade (NT).

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

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är listan ett viktigt hjälp-
medel för att göra naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljö-
mål, däribland Ett rikt växt och djurliv.
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S A M L A D  B E D Ö M N I N G

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets natur-
värde.

Naturen i inventeringsområdet består i grova drag av två huvudtyper; fjäll-
björkskog och våtmarker. Fjällbjörkskogen består i sin tur av tre olika typer; 
ristyp, lågörttyp och högörttyp. Största delen av inventeringsområdet utgörs 
av fjällbjörkskog av ristyp med mindre inslag av lågört- och högörttyp. I 
sänkor på sluttningen finns också mindre partier med täta videbuskage utan 
fjällbjörkskogar. I stort sett hela sluttningen utgör därför ett naturvärdesob-
jekt (objekt 1). Det finns mindre områden med låg- och högört inom objekt 
1. Högörtsvegetation dyker upp i sänkor på sluttningen.

I ett område dominerar lågörtsvegetation på ett så stort område att det av-
gränsades som ett eget naturvärdesobjekt (2). I ett annat område dominerar 
högörtsvegetation i ett lite större område och utgör ett eget naturvärdesob-
jekt (5). Det är en sänka som startar relativt långt upp på sluttningen och 
som sträcker sig nästan till östra gränsen av inventeringsområdet. Öster om 
denna sänka finns det enda området som inte är klassat att hysa naturvärden 
på grund av den avverkning som har gjorts i denna del av inventeringsområ-
det. Områdena med höga örter har störst betydelse för biologisk mångfald i 
fjällbjörkskogen inom inventeringsområdet. Även i objekt 6 finns viss hög-
örtsvegetation, främst i form av smörboll. I detta objekt dominerar en död 
och döende aspklon som växer både på toppen av små åsar med risartad 
vegetation och i sänkor där högört dominerar.

Väster om inventeringsområdet är en väg dragen inom LKABs verksam-
hetsområde som har en liten påverkan på hydrologin genom att den skär av 
ytligt rinnande vatten. I sluttningen där fjällbjörkskog av ristyp dominerar 
ligger grundvattnet så pass lågt att hydrologin i dessa delar inte påverkas av 
vägdiket. 

Våtmarkerna i området utgörs av fattigkärr, dominerade av starrängar med 
stående vatten på botten. Vegetationen är naturlig och vägdragningen väster 
om inventeringsområdet tycks inte ha någon eller ringa negativ påverkan 
på de båda kärren som utgör naturvärdesobjekt 3 och 4. De hyser därför ett 
högre naturvärde. Våtmarkerna utgör livsmiljöer för ett stort antal växter 



15

och djur, vilka ofta är anpassade till den miljö de är en del av. Våtmarkernas 
funktion i ekosystemet är därför beroende av en naturlig och fungerande 
hydrologi, varför de är känsliga för åtgärder som påverkar denna. 

Endast ett fåtal fridlysta arter påträffades under inventeringen. Grönbenan 
häckade i objekt 3, vilket därför är det mest känsliga kärret ur exploaterings-
synpunkt. Björktrastar häckade spritt i objekt 1. Revlummer påträffades på 
ett stort antal platser inom objekt 1 och alla lokaler är inte markerade i figur 
4. Grönkulla påträffades på tre platser inom objekt 1 (figur 4). Alla dessa 
arter är vanliga i det omgivande landskapet.
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K Ä L L O R

Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogsstyrel-

sen.se 2020-05-29

Uppgifter om artförekomster (även skyddsklassat) har erhållits från ArtDatabanken 2020-
05-29

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/artfakta

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från Naturvårdsver-
kets sida skyddadnatur.naturvardsverket.se

Uppgifter om Natura 2000-naturtyper och typiska arter i dessa har sökts i Naturvårdsver-
kets vägledningar

Litteratur
Naturvårdsverket 1997: Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000.

Nitare, J. & Skogsstyrelsen 2019: Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för 
naturvärdesbedömning. Skogsstyrelsens Förlag. 

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mång-
fald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk standard SS 
199000:2014.

SIS Swedish Standards Institute 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) - Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014.
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B I L A G A  1 : 
N AT U R VÄ R D E S O B J E K T

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventering-
en bedömdes ha ett naturvärde i naturvärdesklass 1-3. Objekten 
redovisas på karta i figur 4. 

1 Fjällbjörkskog av ristyp

Beskrivning: Hela området utgörs av en ostsluttning med småkuperad ter-
räng. Öppen fjällbjörkskog av ristyp på frisk mark dominerar i objektet. 
Lågväxta, flerstammiga fjällbjörkar dominerar. I de östra delarna, längre ner 
på sluttningen blir fjällbjörkarna mer högväxta, men fortfarande flerstam-
miga. Fältskiktet domineras av kråkbär, lingon och kruståtel. Här växer även 
revlummer, gullris, vårfryle, skogskovall och ängskovall. Även orkidén grön-
kulla påträffades. Buskskikt domineras av en, men även lite sälg och enstaka 
aspar. I svackor finns fuktigare partier med videbuskar, främst lappvide och 
svartvide. I andra fuktstråk finns högörtsvegetation som indikerar rikare 
substrat. Främst växer här smörboll, midsommarblomster, älggräs, brunrör, 
ormrot och brudborste. Det finns också mindre fattigkärr med mjukmatta i 
området där tuvull, flaskstarr, sumpstarr och gråstarr växer. På tuvor växer 
hjortron, räffelmossa och ängskovall. Ett mindre småvatten, för litet för att 
vara ett eget objekt, finns även inom objektet. Här växer tuvstarr, trådtåg, 
strandranunkel och björnmossa. I hela området finns endast mycket spar-
samt med död ved. Under inventeringen påträffades flera häckningar av 
bergfink, björktrast, lövsångare, rödvingetrast och rödstjärt.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde.

Natura 2000-naturtyp: 9040 Fjällbjörkskog 

Motivering: Typisk fjällbjörkskog av ristyp med mestadels flerstammiga 
björkar, endast lite död ved och ett antal fuktdråg ger ett visst biotopvärde. 
Förekomst av flera typarter för Natura 2000-naturtyp ger ett visst artvärde. 
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2 Fjällbjörkskog av lågörttyp

Beskrivning: Fjällbjörkskog av lågörttyp, där det förutom kråkbär, lingon 
och blåbär också växer ekbräken, hönsbär, skogskovall, åkerbär, gråstarr, 
midsommarblomster, skogsfräken, gråstarr, fjälldunört, trådfräken samt lite 
mjölke och smörboll. I buskskiktet hittas enstaka ängsvide, enbuskar och 
lappvide. Området utgör ett fuktdråg i den risdominerade omgivande fjäll-
björkskogen. Död ved förekommer i mycket begränsad omfattning.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde. 

fIGUR 8 Objekt 1. Övre vänster: Fjällbjörkskog av ristyp dominerar objektet. Övre högra: I vissa sänkor breder täta videbuskage ut 
sig. Nedre vänstra: En liten sänka av mer våtmarkstyp ingår i objekt 1. Nedre högra. Små partier med högörtsvegetation.
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Motivering: Fjällbjörkskog av lågörttyp med mycket lite död ved i ett fukt-
dråg ger visst biotopvärde. Lågörter med inslag av högört ger visst artvärde. 

3 Fattigkärr

Beskrivning: Ett topogent (flackt) fattigkärr med vatten stående i botten där 
annars sjöfräken, ängsull och flaskstarr dominerar. Längst i norr finns en 
mindre öppen vattenyta. Hydrologin är ej påverkad. I övrigt växer här också 
gråstarr, tuvstarr, sumpstarr och grönvide. Ett par grönbena häckade också i 
kärret.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde. 

Motivering: Öppen våtmark med stående vatten, delvis helt öppet och as-
socierade arter ger ett visst biotopvärde respektive artvärde.

fIGUR 9 Objekt 2. Lågörtsvegetation med ekbräken, ängskovall och midsommarblomster 
dominerar i objekt 2.
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fIGUR 10 Objekt 3. Fattigkärr med en liten öppen vattenyta i norr.

fIGUR 11 Objekt 4. Fattigkärr där flaskstarr dominerar.
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4 Fattigkärr

Beskrivning: Ett topogent (flackt), fattigkärr med mjukmatta som övergick till 
lösbotten längre ut. Endast en mindre del av kärret ingår i inventeringsom-
rådet. Hela kärret överstiger dock 0,2 ha och pekas här ändå ut för att upp-
märksamma att det har ett värde som inte ska förbises. Kärret domineras av 
flaskstarr, skogsfräken och tuvull. Även sumpstarr, kärrdunört och gråstarr 
växer här. På lite torrare mark växer dvärgbjörk, hjortron, skogsfräken, ljung, 
kråkbär, dvärgtranbär och räffelmossa. På stranden av kärret i norra änden, 
utanför inventeringsområdet, står ett antal döda aspar som utnyttjades flitigt 
av fåglar som bergfink, rödvingetrast och rödstjärt.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde. 

Motivering: Öppen våtmark med stående vatten och associerade arter ger 
ett visst biotopvärde respektive artvärde.

5 Fjällbjörkskog av högörttyp med viss påverkan

Beskrivning: Fjällbjörkskog med högre björkar jämfört med omgivningen. 
Fältskiktet utgörs av högörttyp med torta, brudborste och smörboll. Dessut-
om växer midsommarblomster, mjölke, ekbräken, skogsfräken, bergslok och 
vårbrodd här. Vidare hittas även revlummer och lågörter som ormrot, gräs-
stjärnblomma, daggkåpor, skogsstjärna, linnea och åkerbär. En mindre del 
av sydöstra delen av objektet omfattas av en tidigare avverkning. Björkar har 
redan vuxit upp igen men ännu inte utvecklat flerstammighet. De är i medel 
3 m höga. Eftersom höga örter dominerar i fältskiktet även i detta område 
och fjällbjörkskogen har börjat utvecklas igen bedöms även denna del ingå i 
objektet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde. 

Motivering: Fjällbjörkskog med inslag av viktiga strukturer som flerstammiga 
björkar, vissa äldre stammar och fuktdråg ger visst biotopvärde. Förekomst 
av flera typarter för Natura 2000-naturtyp ger ett visst artvärde.
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6 Aspklon med döda och döende aspar

Beskrivning: Fjällbjörkskog med högre flerstammiga björkar som dock do-
mineras av en aspklon. Den stora majoriteten av aspklonen utgörs av döda 
träd. Enstaka aspar lever fortfarande men är döende. I trädskiktet finns även 
enstaka rönnar som är > 3 m. Inom det lilla objektet finns stor variation i 
topografi, där nedre delen utgör en fuktsvacka med lappvide. Väster om 
fuktdråget sluttar marken brant uppåt till ett krön, där fältskiktet domineras 
av ristyp. Objektet ligger relativt långt ner på sluttningen med lite rikare 
mark med inslag av högörter som smörboll. I övrigt dominerar midsom-
marblomster och ekbräken. Fältskiktet innehåller också skogskovall, blåbär, 
lingon, kråkbär och kruståtel.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde. 

Motivering: Döda aspar blandat med flerstammiga fjällbjörkar och varieran-
de topografi med både rished och fuktdråg ger visst biotopvärde. Förekomst 
av flera typarter för Natura 2000-naturtyp ger ett visst artvärde.

fIGUR 12 Objekt 5. Högörtstyp av fjällbjörkskog som är påverkad av avverkning i de 
nedre delarna.
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fIGUR 13 Objekt 6. Aspklon dominerar i objekt 6.
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