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Sammanfattning 

Copperstone Resources AB har sedan 2019 planerat för att återuppta gruvverksamhet i 

Viscariagruvan. Som en del av underlaget till ansökan för miljötillstånd har Pelagia Nature 

& Environment AB utfört en naturvärdesinventering samt riktade artinventeringar av 

fåglar, groddjur, fladdermöss, utter, flodpärlmussla, bredkantad dykare och venhavre. 

Naturvärdesinventering 
Under 2021 har naturvärdesinventering utförts inom ett 3,5 km2 stort område som omfattar 

planerat verksamhetsområdet (0,86 km2) och dess närområde. Naturvärdesinventeringen 

har utförts i enlighet med svensk standard för naturvärdesinventering (SIS 2014) med 

detaljeringsgrad översikt, inom det planerade verksamhetsområdet var upplösningsgraden 

dock högre, motsvarande detaljeringsgrad medel. Utöver inventering enligt 

grundutförande har inventeringen omfattat tilläggen Kartering av Natura 2000-naturtyp, 

Fördjupad artinventering samt Detaljerad redovisning av artförekomst. 

 

Det inventerade området utgörs till stor del av naturmiljöer med fjällbjörkskog, våtmarker, 

kalfjäll samt sjöar och vattendrag. I området återfinns även områden som är påverkade av 

mänsklig verksamhet: gruvverksamhet, vindkraft och infrastruktur. Inom det inventerade 

området har en stor andel av arealen avgränsats till naturvärdesobjekt. 

Naturvärdesobjekten har avgränsats till Högt naturvärde – Naturvärdesklass 2 alternativt 

Påtagligt naturvärde – Naturvärdesklass 3. Områden med Högt naturvärde omfattar särskilt 

variationsrika eller artrika naturtyper t.ex. stora aapamyrskomplex, rikkärr, ängsbjörkskog 

samt sjöar och vattendrag med betydande artvärden. Områden med Påtagligt naturvärde 

omfattar naturligt mer homogena eller artfattiga miljöer som mindre våtmarker, 

vattendrag, fjällhed och fjällbjörkskog av hedtyp. För de områden där en fullständig 

bedömning av olika skäl inte kunnat göras har en preliminär bedömning gjorts, detta 

omfattar exempelvis vissa våtmarkskomplex och sjöar. 
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Figur A1. Översiktlig karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Myrkomplex och vattendrag som 

sträcker sig utanför inventeringsområdets gräns redovisas med preliminär naturvärdesbedömning. 

Kartläggning av Natura 2000-naturtyp 
Som ett underlag för en bedömning av eventuell påverkan av Natura 2000-områdena 

Rautas samt Torne och Kalix älvsystem har en kartläggning av Natura 2000-naturtyper 

utförts inom de delar inventeringsområdet som omfattas av denna skyddsform. Denna 

kartläggning har utförts som en granskning och uppdatering av den befintliga Natura 

2000-naturtypskarteringen som utfördes på uppdrag av Naturvårdsverket. Detta utfördes 

genom kartstudier och har inte fältverifierats eller granskats.  

 

Som bedömningsgrund till denna Natura 2000-kartläggning har Naturvårdsverkets 

naturtypsvisa vägledningar använts i kombination med iakttagelser från fältinventeringar. 

Resultaten av denna kartering har lett till vissa justeringar av naturtypsklassning inom de 

relevanta Natura 2000-områdena där denna kartering inte har överensstämt med ovan 

nämnda vägledningar (Figur A2). 
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Figur A2. Uppdaterad Natura-naturtypskarta utifrån fältobservationer. 

Fridlysta arter 
Under 2021 har artinventeringar för ett flertal artgrupper eller enskilda arter utförts. 

Avgränsningen av dessa riktade inventeringsinsatser har gjorts för att förbättra 

kunskapsunderlaget för fridlysta arter som förekommer i området. 

Utter 
UtterNT är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen och är en utpekad art för skydd inom 

Natura 2000-områdena Rautas samt Torne och Kalix älvsystem. Spår av utter har vid 

tidigare miljöundersökningar i området noterats i de övre delarna av Pahtajoki mellan sjön 

Unna Soahkejavrras och Stora Abbortjärn. 

 

En fältinventering av utter utfördes den 8–9 mars, 22 mars samt den 13–15 april 2021. 

Inventeringen utfördes på vinterföre och omfattade spår samt spillning från utter. 

Inventeringsområdet omfattade stora delar av vattendraget Pahtajoki och dess biflöden 

samt delsträckor av Rautasälven, Tiansbäcken och ett område kring Tvillingtjärnarna. 

 

Vid alla inventerade lokaler noterades färska samt äldre/gamla spår och spillning vilket 

visar att utter uppehållit sig under en längre tid i inventeringsområdet. Spår efter 

åtminstone en familjegrupp och sannolikt flera ensamlevande hanar noterades (Figur A3). 

Utifrån resultaten är det framför allt de övre delarna av Pahtajoki som är viktiga 

födosöksområden för utter. Utter har också noterats uppsöka flera källor kring 

Eatnamvarri och Soahkevarri. I både Pahtajoki nedströms E10 samt vid Tvillingtjärnarna, 

som vintertid har få sträckor med öppet vatten, noterades endast få spår efter utter.  
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Figur A3. Kartan visar inventerade vattendrag och vattenförekomster (lokal 1–5) kring Viscariagruvan där utterspår från 

både familjegrupp samt en till flera hanar noterades i mars-april 2021. Röd streckad linje visar planerat 

verksamhetsområde. 

Fåglar 
Alla vilda fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. För att kartlägga vilka 

fågelarter som förekommer i området har en häckfågelinventering utförts under 2021. 

Inventeringen utfördes längs sju fågelrutter (delsträckor) om totalt 62 km inom ett 

inventeringsområde som omfattar 40 km2 (Figur A4). Fältinventeringen utfördes vid två 

tillfällen den 8–11 juni samt den 18–19 juni. I tillägg till ovanstående inventering utfördes 

även en inventering av revirhävdande hackspett under 13–15 april, mot bakgrund av att 

mindre hackspettNT tidigare noterats i området under 2015. 
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Totalt noterades 85 arter, där 28 fågelarter är rödlistade och 15 finns upptagna i 

artskyddsförordningen Bilaga 1. Några av de vanligaste arterna var (siffran inom parentes 

motsvarar i merparten en sjungande/revirhävdande individ eller ett par) lövsångare (320), 

bergfink (170), ängspiplärka (135), sävsparv (75), rödvingetrast (59), gulärla (53), grönbena 

(41) och blåhake (35). Av de 85 noterade arterna bedöms 72 arter regelbundet häcka inom 

inventeringsområdet. Trots bra förhållanden under inventeringen kunde inga trummande 

hackspettar noteras vid hackspettsinventeringen år 2021. 

 

Figur A4. Inventeringsområdet (röd linje) med de sju fågelrutterna (blåstreckade linjer) vid Viscariagruvan väster om 

Kiruna. Röd streckad linje visar planerat verksamhetsområde. 

Groddjur 
Samtliga svenska arter av groddjur är fridlysta enligt 4 § eller 6 § artskyddsförordningen. 

En groddjursinventering har utförts 2–3 juni 2021 inom verksamhetsområdet och i vissa 

angränsande områden. Inventeringen har utförts genom eftersök av groddjur och grodrom 

i potentiella lekvatten.  

 

I området har vanlig groda påträffats i form av fullvuxna individer, juveniler och grodrom. 

Spelande hanar av vanlig groda har även noterats vid flera platser. Lekvatten i området 

utgörs av mindre tjärnar, blöt våtmark samt artificiella miljöer som tidigare 

klarningsmagasin och vattensamlingar i anslutning till det gamla sandmagasinet. Under 

fågelinventering och naturvärdesinventering, under andra halvan av juni respektive 

början av augusti, har ytterligare observationer av vanlig groda gjorts i området. 
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Figur A5. Fyndkarta över äggsamling (blå punkt), spelande hanar (röd punkt), adulta individer (grön punkt), /juvenila 

individer (rosa punkt) av vanlig groda (Rana temporaria). Fynd påträffade under riktad groddjursinventering i juni 2021 

samt kompletterande observationer av adulta djur under juni och augusti i samband med andra inventeringar i 

området. Planerat verksamhetsområde markerat i svart 

Venhavre 
Venhavre är en utpekad art för skydd inom Rautas samt Torne och Kalix älvsystem. Arten 

har inventerats längs den nedre delen av Pahtajoki (500 m) och längs en 3 km sträcka 

österut längs Rautasälvens södra strand. Längs denna sträcka har arten påträffats vid 

tidigare kända lokaler samt ett fåtal sedan tidigare okända fyndplatser. 
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Figur A6. Lokalisering och antal fynd av venhavre vid inventeringen 2021. 

Övriga fridlysta kärlväxter och mossor 
I samband med naturvärdesinventering i augusti 2021 har följande fridlysta arter 

påträffats: myrbräckaNT (4 § artskyddsförordningen), långskaftad svanmossaVU, 

brudsporre, grönkulla, korallrot och spindelblomster (samtliga fridlysta enligt 8 § 

artskyddsförordningen) samt nordlummer, riplummer, finnlummer, fjällummer och 

groddlummer (samtliga fridlysta enligt 9 § artskyddsförordningen). Samtliga ovan 

nämnda arter har påträffats inom det planerade verksamhetsområdet för gruvbrytning 

(Figur A7, lummerarter ej redovisade). 

 

Figur A7. Fynd av fridlysta arter i förhållande till verksamhetsområdet för planerad gruvbrytning. 
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Fladdermöss 
Samtliga svenska arter av fladdermöss är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. En 

art, nordfladdermus, förekommer i Kiruna kommun, med en förmodat gles regional 

population. En översiktlig fladdermusinventeringen inom verksamhetsområdet har 

utförts med autoboxar 4–6 augusti 2021. Inga registrerade läten av fladdermöss har gjorts 

under denna period. Resultaten tyder på att naturmiljöerna inom verksamhetsområdet 

inte utgör livsmiljöer för fladdermöss under den huvudsakliga yngelperioden. 

Bredkantad dykare 
Bredkantad dykare är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen. För att utreda om arten 

förekommer inom områden som kan komma att påverkas av gruvverksamhet har en riktad 

inventering utförts. Betade fällor har placerats ut i tre tjärnar i verksamhetsområdet (2–6 

aug) och i Tvillingtjärnarna (27 sep – 3 okt) norr om detta område. Bredkantad dykare har 

ej påträffats vid vittjande av dessa fällor. 

Flodpärlmussla 
Flodpärlmussla är en utpekad art för Torne och Kalix älvsystem. Arten förekommer 

mycket sällsynt i Torne älvsystemet med närmast kända fynd kring Övertorneå. För att 

undersöka en eventuell förekomst av flodpärlmussla i Pahtajoki och Rautasälven har arten 

eftersökts i samband med elfiskeundersökningar i nedre Pahtajoki under augusti 2021 och 

dessutom genom analys av akvatiskt miljö-DNA, eller eDNA (environmental DNA) i 

Pahtajoki och Rautasälven. Resultaten har ej visat på någon förekomst av flodpärlmussla i 

inventerade vattendrag och vattendragssträckor. 
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1 Inledning 

Kopparbrytning i dagbrott och underjordsgruva har bedrivits mellan åren 1980–1997 i 

Viscariagruvan, belägen cirka 5 km väster om Kiruna. Copperstone Viscaria AB har sedan 

2019 planerat för att återuppta gruvverksamhet i området. Som en del av underlaget till 

ansökan för miljötillstånd har Pelagia Nature & Environment AB (Pelagia) utfört en 

naturvärdesinventering samt riktade artinventeringar av fåglar, groddjur, fladdermöss, 

utter, flodpärlmussla, bredkantad dykare och venhavre. 

 

Området som har omfattats av naturvärdesinventeringen utgörs av gruvans planerade 

verksamhetsområde samt dess närområde (Figur 1.1). Det totala inventeringsområdet 

omfattar cirka 3,5 km2.  
 

Figur 1.1. Inventeringsområde för naturvärdesinventering är beläget väster om Kiruna. Viscariagruvans planerade 

verksamhetsområde markerat. 
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2 Metod 

2.1 Naturvärdesinventering 

Den naturvärdesinventering och bedömning som gjorts i denna rapport följer svensk 

standard för naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett 

geografiskt område för den biologiska mångfalden bedöms.  

 

Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen har omfattat det planerade 

verksamhetsområdet (863 hektar) samt ett stort område i omgivningen (totalt 3510 hektar) 

(Figur 1.1 ovan).  

 

Naturvärdesbedömningen följer på de tidigare bedömningar i delvis samma områden som 

utförts av Enetjärn Natur AB (2010) samt Pelagia (2017).  

 

Naturvärdesinventeringen i fält utfördes den 3–5 augusti 2021 av Isak Sarac, Mats 

Williamsson, Billy Lindblom, Nils Ericson och Gunhild Israelsson, samtliga vid Pelagia 

Nature & Environment AB. En sammanställning av tidpunkter för respektive 

inventeringsinsats ges i tabell 2.1.1 nedan. 

Tabell 2.1.1. Tabellen med genomförd inventering, datum och utförare för respektive undersökning under 2021.  

Inventering Datum (2021) Utförare 

NVI fältinventering 3–5 augusti 
Isak Sarac, Mats Williamsson, Billy Lindblom, 

Gunhild Israelsson, Nils Ericson 

Häckfågelinventering 8–11 juni, 18–19 juni 
Jörgen Olsson, Billy Lindblom, Ulf Sperens, Isak 

Vahlström, Jon Andersson  

Hackspettar 13–15 april Jörgen Olsson 

Groddjur 2–3 juni Martin Johansson, Ludvig Hagberg 

Fladdermöss 3–6 augusti Isak Sarac 

Utter 8–9 mars, 22 mars, 13–15 april  Jörgen Olsson 

Flodpärlmussla 11 augusti Gunhild Israelsson, Åsa Kestrup 

Venhavre 5 augusti, 1 september Mats Williamsson 

Bredkantad dykare 2–6 augusti, 27 september - 3 oktober Isak Sarac 

 

Detaljeringsgrad vid naturvärdesinventering anger noggrannheten av utförd 

fältinventering, uttryckt genom minsta obligatoriska karteringsenhet. Detaljeringsgrad vid 

fältinventeringen har motsvarat nivån översikt, där minsta obligatoriska karteringsenhet 

för avgränsning av naturvärdesobjekt varit 1 ha eller linjeformat objekt på minst 100 m x 

2 m identifierats. Detaljeringsgrad inom det planerade verksamhetsområdet har dock haft 

en högre upplösningsgrad motsvarande nivån medel, där minsta obligatoriska enhet vid 

registrering av naturvärdesobjekt varit 0,1 ha eller linjeformat objekt på minst 50 m x 0,5 m 

identifierats. I föreliggande inventering har följande tre valbara tillägg till grundutförandet 

av svensk standard tillämpats (SIS 2014): 

 

Kartering av Natura 2000-naturtyp (se avsnitt 5) 

Kartering av Natura 2000-naturtyp har utförts inom de delar av Rautas Natura 2000-

område som ingår i inventeringsområdet, samt vattendragen i Pahtajokisystemet och 
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Rautasälven i sträckan nedströms Pahtajokis mynning. Karteringen har utförts som en 

granskning av den befintliga Natura-naturtypskartering som finns för området.  

 

Fördjupad artinventering (se avsnitt 6) 

Nedanstående arter och artgrupper har omfattats av riktade artinventeringar (respektive 

avsnitt i föreliggande rapport noteras inom parentes):  

 

o Häckfåglar (6.1) 
o Hackspettar (6.1) 
o Utter (6.2) 
o Groddjur (6.3) 
o Venhavre (6.4) 
o Fladdermöss (6.5) 
o Bredkantad dykare (6.6) 
o Flodpärlmussla (6.7) 

 

De riktade artinventeringar som utförts har i regel omfattat andra inventeringsområden, 

och andra utförare än den allmänna naturvärdesinventeringen. Dessa uppgifter redovisas 

för respektive inventering, se avsnitt 6. 

 

Detaljerad redovisning av artförekomst (se appendix) 

Redovisningen har begränsats till de arter som omfattats av den fördjupade 

artinventeringen (se ovan), samt rödlistade arter, fridlysta arter och vissa skogliga 

signalarter. Dessa redovisas i tabellformat i rapportens appendix. 

2.1.1 Naturvärdesbedömning enligt svensk standard 

Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med 

enhetlig miljö och artsammansättning) (Figur 2.1.1). De båda bedömningsgrunderna 

samverkar. Förekomst av vissa arter är ett kvitto på vilka kvaliteter en biotop har. De 

kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur bra biotopen fungerar som livsmiljö för 

olika arter. Ju fler sällsynta eller mer specialiserade arter desto högre kvalitet torde en 

biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte ställer några speciella krav på sin 

livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. 
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Figur 2.1.1 Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser enligt svensk 

standard för naturvärdesinventering (SIS 2014). 
 

De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer 

välutvecklade eller sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än vad 

vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.  

 

Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande: 

 

• Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. Exempel på sådana områden är nationellt 
eller internationellt sällsynta eller hotade biotoper (till exempel vissa Natura 2000-
naturtyper) och/eller att hotade arter förekommer.  

 

• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 

 

• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss 
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
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bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana 
områden. 

 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för 
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer 
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier 
för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är ett valbart tillägg till 
grundutförandet som ej tillämpats i föreliggande inventering. 

 

• Lågt naturvärde. Områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog, 
intensivt brukad åkermark eller liknande.  

2.1.2 Naturvårdsarter 

De arter som används inom ramen för naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk 

Standard 199000:2014 (SIS 2014) kallas naturvårdsarter. Naturvårdsarter är arter med 

särskild betydelse för biologisk mångfald och/eller arter som indikerar områden med höga 

naturvärden. Exempel på kategorier av naturvårdsarter är fridlysta arter, rödlistade arter, 

ansvarsarter, signalarter, nyckelarter och typiska arter i Natura 2000-habitat, (Hallingbäck 

2013, SIS 2014).  

  

I föreliggande rapport används förkortningar enligt rödlistningskategorierna Nära hotad 

(NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) och Nationellt utdöd (RE) (Figur 2.1.2) 

samt för signalarter (S) och fridlysta arter (F) för att i löpande text kunna presentera status 

för enskilda naturvårdsarter. För signalarter som även är rödlistade används endast 

rödlistningskategorin. Notera att alla vilda fåglar är fridlysta i Sverige enligt 4 § 

artskyddsförordningen och att vissa arter därutöver är listade i fågeldirektivets bilaga 1, 

dock noteras detta inte i löpande text. 

 

Där rödlistningskategorier redovisas i föreliggande rapport för specifika arter åsyftas 

senaste bedömning år 2020 när inget annat specificeras (SLU Artdatabanken 2020). 
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Figur 2.1.2. Hotkategorier i den svenska rödlistan. Efter Artdatabankens förlaga (SLU Artdatabanken 2020). 

3 Övergripande resultat 

I detta kapitel ges en allmän beskrivning av naturmiljön, förekommande naturtyper samt 

kända naturvärden inom inventerings- och verksamhetsområdet. Dessutom presenteras 

övergripande resultat för naturvärdesbedömda objekt och noterade arter. 

3.1 Allmän områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet utgörs av det planerade verksamhetsområdet för Viscariagruvan, 

strax väster om Kiruna tätort, samt omgivande naturområden (Figur 3.1.1). 

Figur 3.1.1. Inventeringsområdet i förhållande till planerat verksamhetsområde vid Viscariagruvan. 
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Berggrunden i inventeringsområdet utgörs av både sura bergarter (granit), i huvudsak 

i områdets norra del, och intermediära-basiska bergarter (gabbroid-dioritoid/

basalt-andesit) (SGU-kartan). Områden med basiska lättvittrade bergarter är ofta 

associerade med förekomst av naturvårdsintressanta naturtyper som rikkärr och örtrik 

skogsmark. 

Jordarterna i området domineras av morän, eller berg på fastmarkshöjderna och torv 

i våtmarkerna. 

Det planerade verksamhetsområdet karaktäriseras topografiskt av de 

fjällbjörksklädda höjderna Peuravaara och Nihkagobba samt de sydöstra delarna av 

höjden Soahkevarri och lågfjället Eatnamvarri. I låglandet mellan dessa höjder 

förekommer myrmarker, till stor del de nordliga utlöparna till myrkomplexet 

Kirunavuoma. Betydande arealer utgörs av marker präglade av tidigare 

gruvbrytning som dagbrott, gråbergsupplag och sandmagasin. På Peuravaara står 

sedan år 2000 en vindkraftspark med totalt sex kraftverk. 

Väster om verksamhetsområdet finns lågfjället Eatnamvarri. Små partier av denna 

topp utgörs av berg medan merparten av ytan utgörs av rished, myrmark och 

fjällbjörkskog. Högplatån norr om Eatnamvarri sluttar svagt i östlig riktning ned 

mot väg E10 och omfattar ett mosaikartat område av fjällbjörkskog, våtmarker och 

sjöar. 

Området öster och norr om väg E10 utgörs till betydande del av fjällbjörkskog på höjden 

Bahpagobba samt våtmarksområden kring Tvillingtjärnarna och längre österut 

våtmarken Karhuniemenjänkkä vid sjön Valkeasiipijärvi. 

3.2 Kända naturvärden 

Uppgifter om kända naturvärden har hämtats från Länsstyrelsen (2021), 

Skogsstyrelsen (2021), Artportalen (2021) och SLU Artdatabanken (2021).  

Det finns fyra områden med kända naturvärden inom eller i nära anslutning 

till undersökningsområdet: Rautas fjällurskog (naturreservat/Natura 2000), Torne och 

Kalix älvsystem (Natura 2000) samt våtmarksområdena som avgränsats och klassificerats 

inom Våtmarksinventeringen i Norrbottens län (Figur 3.2.1).  

Ytterligare tre våtmarker finns avgränsade inom VMI, dessa har dock avgränsats till 

klass 4 (lågt naturvärde), varför de inte bedöms indikera några betydande naturvärden. 

I våtmarksområdena kring de södra delarna av Luossajärvi förekommer ytterligare ett 

område, Karhuniemenjänkkä (Klass 4) (Figur 3.2.1).

Peter.Wihlborg
Cross-Out
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Figur 3.2.1. Områdesskydd i regionen kring Viscariagruvan (verksamhetsområde markerat i svart).  

3.2.1 Skyddade områden 

Rautas fjällurskog naturreservat 
Rautas fjällurskog (Figur 3.2.1) är sedan år 2000 skyddad som naturreservat, sedan 1987-

talet har området varit avsatt som domänreservat. Rautas fjällurskog ingår i en kedja av 

stora fjällurskogsreservat längs fjällkedjan och kantas i norr av Alajaure och Soppero 

fjällurskogar samt i söder av Kaitum fjällurskog. 

 

Rautas fjällurskog ligger mellan Kiruna stad och de sammanhängande fjällmassiven i 

väster. Området präglas av fjällbjörkskog, barrskog, fjällhed, myrmarker, sjöar och 

vattendrag. Lågfjällstopparna i området ligger på 600–800 m höjd. Genom området i väst-

östlig riktning löper Rautasälven. Mänsklig påverkan inom området är låg och 

koncentrerad till väg E10 och malmbanan som löper igenom området i nordvästlig 

riktning. Rautas fjällurskog omfattar 677,1 km2. 

 

Naturreservatets föreskrifter omfattar ett skydd mot skogsbruk medan 

mineralprospektering kan tillåtas i området. 

  

Torne och Kalix älvsystem 

Kirunavuoma 

Rautas 

Pahtajänkkä 

Karhuniemenjänkkä 
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Rautas Natura 2000-område 
Natura 2000-området omfattar Rautas fjällurskog (Figur 3.2.1) och Aptasvare fjällurskog, 

ett separat område sydöst om Kiruna stad. Total areal är 816,9 km2. 

 

Natura 2000-områden är utsedda för att ge ett skydd för vissa specifika naturtyper och 

arter. Utpekade arter i Rautas Natura 2000-område är lodjurVU/F, utterNT/F, venhavreNT/F 

och myrbräckaNT/F.  

Torne och Kalix älvsystem Natura 2000-område 
Natura 2000-området omfattar stora delar av de sammanlänkade älvsystemen i Torne och 

Kalix älvar. I närområdet till Viscaria omfattas dock dessa vattendragsystem av Rautas 

Natura 2000-område och endast delar av vattensystemet som sträcker sig utanför detta 

område ingår i Torne och Kalix älvsystem. Specifikt gäller detta en del av Pahtajoki samt 

sjön Stora Abborrtjärn just norr om det planerade verksamhetsområdet (Figur 3.2.1). 

 

Utpekade arter i Torne och Kalix älvsystem är utterNT/F, stensimpa, lax, grön 

flodtrollsländaF, venhavreNT/F och ävjepilörtNT/F. Utav dessa arter har utter, venhavre och 

lax kända förekomster i Kirunaområdet. 

3.2.2 Våtmarksinventeringen  

Den nationella våtmarksinventeringen (VMI) utfördes 1995–2004 i Norrbottens län 

(Länsstyrelsen Norrbotten 1999). I huvudsak var detta en GIS-baserad kartering av länets 

våtmarker. Våtmarkerna delades in i fyra klasser från Mycket högt naturvärde (Klass 1) till 

Lågt naturvärde (Klass 4). Huvudkriterierna vid naturvärdesklassning inom VMI var 

storlek, orördhet/ostördhet, mångformighet och raritet. I Norrbotten var det endast de 

våtmarker som klassificerats till Klass 1 som sedan inventerats i fält medan övriga 

klassificerats enbart baserat på fjärranalys. 

Kirunavuoma 
Våtmarksområdet Kirunavuoma ligger som en kil in i de centrala delarna av 

undersökningsområdet och har i den nationella våtmarksinventeringen klassificerats till 

Högt naturvärde (Klass 2) (Figur 3.2.1).  

 

Kirunavuoma utgör ett större myrkomplex, ca 1000 ha, vars norra utlöpare omfattas av 

Viscariagruvans verksamhetsområde. Det ursprungliga våtmarkskomplexet var betydligt 

större och i stort sett sammanhängande med sjön Luossajärvi. De östra delarna av detta 

område har tagits i anspråk av LKAB, främst för deponering av anrikningssand. Även den 

tidigare Viscariagruvan har påverkat de ursprungliga nordöstra delarna av Kirunavuoma, 

främst genom deponering av anrikningssand.  

Pahtajänkkä 
Våtmarken Pahtajänkkä är en 116 hektar stor myr som ligger just norr om 

verksamhetsområdet (Figur 3.2.1). Pahtajänkkä har i VMI klassificerats att ha Visst 

naturvärde (Klass 3). Våtmarken utgörs av ett ibland svagt sammanhängande område av 

svåravgränsade svackor med våtmarker samt tjärnar som åtskiljs av flacka moränryggar 

med fjällbjörkskog.  
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Övriga våtmarker 
Ytterligare tre våtmarker har avgränsats i eller i angränsning till inventeringsområdet, 

samtliga av Lågt naturvärde (Klass 4). Utav dessa ingår den utdikade våtmarken 

Karhuniemenjänkkä i den östra delen av inventeringsområdet och en våtmark 

förekommer söder om Luossajärvi. Den tredje av dessa utpekade våtmarker, belägen söder 

om Viscariagruvans klarningsmagasin, har tagits i anspråk som del av LKAB:s 

verksamhetsområde och utgörs nu av ett gråbergsupplag. 

3.2.3 Tidigare artfynd 

Ett flertal naturvårdsarter finns rapporterade från inventeringsområdet, av allmänheten 

har främst fåglar rapporterats. Sådana observationer är i allmänhet inte kvalitetsgranskade 

varför de kan innehålla felaktiga artbestämningar. Merparten av de övriga 

naturvårdsarterna har avrapporterats efter utförda inventeringar av Enetjärn Natur AB 

(nuvarande Ecogain AB) samt Calluna AB.  

 

Inom det planerade verksamhetsområdet eller i den nära omgivningen västerut har det 

under perioden 2011–2021 av rödlistade fågelarter rapporterats fjällvråkNT, stenfalkNT, 

lappmesNT, mindre hackspettNT, rödvingetrastNT, björktrastNT. Bland ej rödlistade arter kan 

nämnas hökuggla.  

 

Kring Luossajärvi finns ett antal sjöfåglar och våtmarksfåglar rapporterade. Inte minst från 

den dränerade delen av sjön som under denna period utgjorts av grunda 

våtmarksområden. Bland annat sädgås, stjärtandVU, bläsandVU, storlom och grönbena har 

noterats. Sannolikt nyttjas dessa områden främst vid rastning. 

 

Några skyddsklassade arter har rapporterats från Kirunaområdet utan platsangivelse, det 

förmodas att detta kan omfatta stora delar av Kiruna kommun, detta rör exempelvis 

jaktfalkEN, pilgrimsfalkNT och kungsörnNT.  

 

Vanlig groda har noterats i anslutning till verksamhetsområdet i norr och söder. 

Åkergroda finns påträffad på två platser på Kirunavuoma ungefär 2 km söder om 

verksamhetsområdet. 

 

Från verksamhetsområdet finns flera fynd av kärlväxter, mossor och lavar. Knottrig 

blåslavNT, brudsporreF samt flera lummerarterF. Längs malmbanan cirka 2 km norr om 

verksamhetsområdet finns den fridlysta arten långskaftad svanmossaVU/F rapporterad 

med två fyndplatser. Den fridlysta arter käppkrokmossaF har noterats både norr och söder 

om verksamhetsområdet. 

3.3 Förekommande naturtyper  

Våtmarker 
Våtmarkerna i området visar en betydande variation i fuktighet, topografi och 

vegetationstyp. Det finns en blandning av flacka (topogena) kärr (Figur 3.3.1) och mer eller 

mindre sluttande (soligena) kärr. Både blöta lösbottenkärr och torrare fastmattekärr 

förekommer. I vissa områden (t.ex. Pahtajänkkä) förekommer ställvis tydligt utbildade 
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sträng-flarkkärr medan dessa strukturbildningar i allmänhet är mer diffusa. Typiskt för 

många av områdets myrmarker, särskilt norr om det planerade gruvområdet inom Rautas 

fjällurskog, är smala slingrande myrkomplex på småkuperad mark. Gränsdragning mellan 

kärr och ris- eller videbuskmark och gles fjällbjörkskog är ofta flytande och myrkomplexen 

i områdets norra del är således alla svagt sammanhängande och svåravgränsade. 

 

Inventeringsområdets våtmarker är näringsfattiga och med i huvudsak fattig till 

intermediär mineralrikedom. Ställvis förekommer mer mineralrika, s.k. medelrikkärr. 

Vanliga mossarter i bottenskiktet i de intermediära kärren är piprensarmossa, 

kärrkrokmossa, skorpionmossor och purpurvitmossa. I blötare fattigkärr dominerar 

flaskstarr, rundstarr, dystarr och trådstarr över bottenskikt dominerat av vitmossor, t.ex. 

björnvitmossa. Medelrikkärren karaktäriseras av förekomsten av arter som brudsporreF, 

myrbräckaNT, svartknoppsmossa, maskgulmossa och späd skorpionmossa. Sådana partier 

förekommer på Eatnamvarris och Soahkevarris sluttningar.  

 

Figur 3.3.1. Utbredda topogena starrkärr vid Kirunavuoma. 

 

Källor förekommer spridda i hela området och särskilt rikligt i anslutning till Eatnamvarris 

sluttningar och det höglänta området norr därom (Figur 3.3.2). En speciell flora och fauna 

är knuten till de stabila miljöförhållanden som finns vid källor. De förekommande arterna 

lappdunört, källmossa och källjordmossa är särskilt knutna till källor. Stundom är 

avgränsningen mellan källkärr och rikkärr otydlig, och dessa naturtyper förekommer ofta 

i samma områden. Vissa källor har utfällning av järnockra men ofta saknas den speciella 

flora som kan påträffas vid denna typ av källor. 
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Figur 3.3.2. Källkärr i inventeringsområdet. 

Fjällbjörkskog 
Fjällbjörkskog (Figur 3.3.3) täcker stora delar av inventeringsområdets fastmarkshöjder. 

Merparten av bestånden är lågväxta och glesa med mestadels klena bukettväxande 

stammar. Inslag av något grövre, äldre stammar samt död ved förekommer dock 

genomgående. En sådan grövre stam åldersbestämdes med tillväxtborr till närmare 100 år. 

Förekomsten av andra trädslag än björk är mycket begränsad men asp förekommer som 

ett inslag på Peuravaara och Bahpagobba. En stor andel av dessa aspar är dock i dålig 

kondition till följd av svamp-/insektsangrepp eller någon annan orsak. Sälg, tall, gran och 

rönn förekommer också sparsamt. Enstaka tallågor som påträffats ger en indikation på att 

fler tallar kan ha förekommit i området historiskt, möjligen har sådana träd tagits i anspråk 

som virke. 
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Figur 3.3.3. Fjällbjörkskog av hedtyp. 

 

Vegetationstypen är till övervägande del av lav-ristyp eller ris-grästyp med karakteristiska 

arter som exempelvis renlavar, husmossa, väggmossa, blåbär, lingon, kråkbär, kruståtel, 

dvärgbjörk samt gullris och lappspira. Vegetationssammansättningen i merparten av 

området antyder näringsfattiga och relativt torra markförhållanden. Den stundtals rikliga 

förekomsten av en och kruståtel tyder på en prägel av renbete. 

 

I rikare partier förekommer fjällbjörkskog av ängstyp, även kallad högörtstyp. Sådana 

bestånd förekommer i störst utsträckning på Eatnamvarri och Soahkevarris sluttningar 

samt längs bäcken Pahtajoki. I dessa områden är fältskiktet frodigt och artrikt med arter 

som torta, smörbollar och skogsnäva. Den högre produktiviteten i dessa bestånd ger 

generellt upphov till grövre trädstammar och högre andel död ved. Ängsbjörkskogar är i 

allmänhet mer artrika än hedbjörkskogar, både med avseende på kärlväxter, mossor, fåglar 

och insekter (Linkowski & Lennartsson 2005). 

 

I vissa begränsade områden förekommer sumpbjörkskog, till exempel där marken 

översilas av ytvatten i sluttningar eller kring våtmarker. I dessa bestånd förekommer 

kärlväxter som trivs med fuktiga och något näringsrika markförhållanden som viden, 

styltstarr, kabbleka och älgört. Liksom högörtsbestånden är produktiviteten, artrikedomen 

och mängden död ved något högre i dessa bestånd vilket gör att betydelsen för biologisk 

mångfald ökar.  

 

I fjällbjörksbestånd med inslag av äldre stammar och död ved har naturvårdsarterna 

knottrig blåslavNT, stuplavS, luddlavS och bårdlavS noterats, ibland tämligen allmänt. 

Fjällhed 
På högre altitud norr på Eatnamvarris topp och norrut förekommer lågalpin zon med 

vidsträckta fjällhedar (Figur 3.3.4). Till övervägande del består fjällheden av torr till frisk 
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ristyp med karakteristiska arter som snölav, saffranslav, fjällummer, nordkråkbär, blåbär, 

lappljung, gullris, lappspira och dvärgbjörk. Vindblottor och snölegor med tunn jordmån 

förekommer som inslag. Högst upp på Eatnamvarris östra topp förekommer blockmarker 

och klippor utan vegetationstäckning. 

 

Figur 3.3.4. Fjällhed norr om Eatnamvarri. 

Sjöar 
I området förekommer ett stort antal tjärnar och sjöar. Flertalet småtjärnar i området 

förefaller ha färgat och näringsfattigt vatten (dystrofa sjöar) med dytäckt botten och 

omgivningar som domineras av myrmark. Vissa av de större sjöarna har dock stenig 

strandkant och bedöms vara klarvattensjöar. Flera av sjöarna utgör något mellanting med 

inslag av både steniga stränder och myrmark i strandkanten. 

 

För merparten av dessa sjöar finns begränsad information gällande akvatiska naturvärden. 

Provfiske och bottenfaunaprovtagning har utförts i fyra tjärnar inom Pahtajokisystemet: 

Unna Soahkejavrras, Stora Abborrtjärn och Lilla Abborrtjärn uppströms väg E10 samt 

Södra och Norra Tvillingtjärn öster om väg E10. Fiskbeståndet i dessa tjärnar domineras 

av gädda, med abborre i två av de fyra sjöar som provfiskats (Stora och Lilla Abborrtjärn) 

samt vissa ströfångster av lake eller småspigg (Pelagia 2022a, Pelagia 2022b).  

Vattendrag 
Vattendragen i området utgörs av Pahtajoki samt dess källflöden och biflöden. Pahtajoki 

mynnar cirka 8 km norr om inventeringsområdet i Rautasälven som i sin tur mynnar i 

Torneälven.  

 

Källflöden till Pahtajoki utgörs av två bäckar, en som utgör utloppet till sjön Gilvattjavri 

och den andra som bildas av avrinnande ytvatten från Eatnamvarri. Båda dessa bäckar är 

tillflöden till sjön Unna Soahkejavrras. Nedströms denna sjö har vattendraget (längs denna 

sträcka kallad Unna Soahkejoki) en bredd på 3–5 m med varierande forsande-strömmande 

sträckor och lugnflytande sträckor kantade av kärr och buskmarker. Från det planerade 

verksamhetsområdet tillrinner en liten bäck, kallad Gullijoki, som rinner genom 



Naturvärdesinventering och riktade artinventeringar inför återupptagande av gruvdrift i Viscariagruvan, Kiruna 

kommun – år 2021 

 26/128 

 

björksumpskog från Nihkagobba och norrut över Kirunavuoma. De sista hundra meterna 

utgörs av en brant, forsande sträcka genom högörtsbjörkskog.  

 

Nästan hela sträckan från Stora Abborrtjärn och ned till utloppet i Rautasälven rinner 

Pahtajoki genom i huvudsak flack terräng med omväxlande fjällbjörkskog och myrmark. 

Merparten av vattendragssträckan utgörs av lugnflytande sträckor med inslag av 

strömmande partier (Figur 3.3.5). Pahtajokis nedre lopp (cirka 1 km) innan mynningen i 

Rautasälven utgörs av strömmande-forsande 5–10 m breda partier genom björkrik 

barrskog. 

 

Pahtajoki mottar vatten från Luossajärvi som påverkas av Viscariagruvans och LKAB:s 

gruvverksamhet samt från Tvillingtjärnssystemet som är påverkad av tidigare 

gruvverksamhet i Viscariagruvan. 

 

Akvatiska naturvärden i Pahtajoki är generellt måttliga. Merparten av Pahtajoki har 

begränsade artvärden med avseende på fisk, främst gädda och lake förekommer. Endast i 

de nedre delarna av Pahtajoki innan mynningen till Rautasälven förekommer öring, ibland 

med hög täthet. Bottenfaunasamhället är opåverkat utifrån ekologisk status med en måttlig 

artrikedom.  

 

Figur 3.3.5. Stenig, strömmande sträcka av Pahtajoki nedströms väg E10. 

3.4 Naturvärdesbedömning 

Inom inventeringsområdet har 14 naturvärdesobjekt avgränsats (Figur 3.4.1–3.4.4). Vissa 

av dessa utgör samlingsobjekt där flera naturvärdesobjekt är snarlika till typ och 

naturvärdesklassning och därför beskrivs kollektivt. Utav de 14 avgränsade 

naturvärdesobjekten har nio klassificerats till Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och fem 

har klassificerats som Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3).  

 

Flera naturvärdesobjekt har inte besökts i sin helhet, för dessa görs en preliminär 

naturvärdesbedömning av de områden som inte har besökts. Detta gäller exempelvis flera 
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våtmarkskomplex. Vissa av sjöarna och tjärnarna i området har bedömts utan heltäckande 

kunskap om akvatiska naturvärden. 

 

Stora delar av det aktuella inventeringsområdet utgörs av marker med en låg mänsklig 

påverkansgrad, samtidigt som stora arealer utgörs av naturligt artfattiga naturtyper som 

på mindre skala endast i ringa grad bidrar till biologisk mångfald. I det specifika 

inventeringsområdet utgörs sådana områden av till exempel fjällhed och hedbjörkskog. 

Den låga påverkansgraden medför att merparten av ytan inom Rautas fjällurskog är 

naturvärdesklassad. Områden med höga naturvärden har avgränsats i särskilt artrika eller 

variationsrika biotoper, t.ex. våtmarkskomplex, källkärr, rikkärr och ängsbjörkskog. I 

områden där det noterats mänsklig påverkan, t.ex. genom skogsbruk, dikning eller 

vattenkemisk påverkan, har detta i regel vägts in negativt vid bedömning av biotopvärde.  

 

Figur 3.4.1. Översiktlig karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Myrkomplex och vattendrag som 

sträcker sig utanför inventeringsområdets gräns redovisas med preliminär naturvärdesbedömning. 
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Figur 3.4.2. Avgränsade naturvärdesobjekt vid inventering i Viscariaområdet. Myrkomplex och vattendrag som 

bedömts preliminärt redovisas inte i sin helhet. 

 

Figur 3.4.4. Naturvärdesbedömning inom planerat verksamhetsområde. 
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Utöver identifierade naturvärdesobjekt omfattar svensk standard möjligheten att peka ut 

landskapsobjekt, som kan omfatta större områden av en särskild karaktär eller 

sammanhängande områden med varierande naturvärdesklassning. Avgränsning av 

landskapsobjekt kan ofta göras på flera olika sätt och vara upp till utövaren att tillämpa på 

bästa sätt. I föreliggande inventering har större sammanhängande områden med likartade 

naturtyper avgränsats som naturvärdesobjekt och landskapsobjekt har använts som ett 

komplement där ett större område med flera ingående naturtyper har en särskild karaktär. 

 

Ett landskapsobjekt har avgränsats i inventeringsområdet (Figur 3.4.5). Landskapsobjektet 

omfattar ett större område med en mosaikartad blandning av sjöar, våtmarker och 

fjällbjörkskog i norra delen av inventeringsområdet. I detta område har ett flertal enskilda 

naturvärdesobjekt pekats ut, men området har på landskapsnivå en egen karaktär som kan 

lyftas fram genom att peka ut detta som ett landskapsobjekt. Detta landskapsområde 

fortsätter norrut utanför inventeringsområdet mot Tiansbäcken.  

 

Figur 3.4.5. Ett landskapsobjekt har pekats ut i inventeringsområdets norra del. 
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3.5 Artfynd 

Fåglar 
Inventeringsområdet hyser en fågelfauna som är typisk för områdets förekommande 

naturtyper, med fjällbjörkskog, myrmark och fjällhed.  

 

I inventeringsområdets fjällbjörkskogar har allmänna arter som lövsångare, bergfink, 

blåhake, rödvingetrastNT och rödstjärt påträffats. Bland mer fåtaliga skogsarter för området 

kan lappmesNT och talltitaNT nämnas. Tidigare år (2015–2016) har mindre hackspettNT 

noterats födosökande just norr om verksamhetsområdet, men ingen boplats påträffades 

då. DvärgsparvVU noterades år 2021 i buskmarker i nära anslutning till väg E10. På 

fjällhedar och videmarker häckade år 2021 ljungpipare, ängspiplärka, och lappsparvVU. 

 

I inventeringsområdets myrmarker förekommer grönbena, enkelbeckasin, gulärla, 

sävsparvNT och trana allmänt och mer enstaka även brushaneVU, svartsnäppaNT och 

dvärgbeckasin. I tjärnar och sjöar förekommer ett flertal sjöfåglar som storlom, svärtaVU, 

krickaVU, sångsvan, vigg och även enstaka par av salskrake, svarthakedopping och 

smalnäbbad simsnäppa. I Viscariagruvans gamla sandmagasinet har ljungpipare noterats 

och i klarningsmagasinet bland andra sångsvan, bläsandVU, gräsand och drillsnäppaNT. 

 

Vissa rovfåglar och ugglor har speciellt under gnagarår noterats i eller i nära anslutning 

till verksamhetsområdet, t.ex. blå kärrhökNT, fjällvråkNT, hökuggla, jorduggla och 

stenfalkNT. Inga säkra häckningar av rovfåglar noterades under 2021, dock noterades 

tornfalk och stenfalk vid flera platser. Ungfåglar av tornfalk noterades i samband med 

naturvärdesinventering i augusti uppehålla sig kring det gamla gråbergsupplaget på 

Viscariaområdet och detta kan sannolikt ha utgjort en häckningsplats. Viscariagruvans 

gamla dagbrott är en känd boplats för fjällvråk där häckning konstaterades år 2015. 

 

En noggrann redogörelse av utförda fågelinventeringar som utförts år 2021 ges i avsnitt 

6.1. 

Däggdjur 
En utterinventering har utförts på vinterföre år 2021. Spår från utter noterades längs flera 

vattendrag i närområdet och på flera platser inom Pahtajokisystemet. Spår av både 

familjegrupper samt solitära hanar noterades. Utter är fridlyst enligt 4§ 

artskyddsförordningen samt utpekad art för både Rautas och Torne och Kalix älvsystems 

Natura 2000-områden. En redogörelse för de utterinventeringar som utförts i området ges 

i avsnitt 6.2. 

 

Fladdermöss har översiktligt inventerats med hjälp av passiv inspelningsutrustning (s.k. 

autoboxar). Inga fladdermöss har detekterats under inventeringen. Se avsnitt 6.5. 

 

I övrigt förekommer i området flera smågnagare, småvessla, skogshare, rödräv, hermelin, 

tamren och älg.  Större rovdjur som järv och lo har ej påträffats vid spårning men vistas 

möjligen i området tillfälligt, detsamma gäller björn. 
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Grod- och kräldjur 
En groddjursinventering har utförts år 2021. Resultaten visade att vanlig groda 

förekommer allmänt i närområdet och har lekområden i gölar och blöt öppen myrmark. 

Arten är fridlyst enligt 6§ artskyddsförordningen. Den groddjursinventering som utförts 

år 2021 redogörs för i avsnitt 6.3. 

 

Åkergroda finns rapporterad från 2017 på Kirunavuoma söder om Viscarias 

verksamhetsområde. Arten har dock ej påträffats inom Viscarias verksamhetsområde. 

 

Skogsödla har påträffats i samband med inventering av venhavre kring Rautasälven, 

denna art förekommer sannolikt även inom verksamhetsområdet. Arten är fridlyst enligt 

6§ artskyddsförordningen.  

 

Huggorm skulle kunna förekomma i området men har ej påträffats och är ovanlig i landets 

nordligaste delar. Det bedöms vara mindre sannolikt att arten förekommer inom 

Viscariaområdet och om den gör så är den sannolikt fåtalig. Arten är fridlyst enligt 6§ 

artskyddsförordningen. 

Ryggradslösa djur 
Landlevande insekter har eftersökts extensivt i samband med naturvärdesinventering. 

Den torra och varma högsommaren hade gjort att många arters flygperioder var över i 

början av augusti. Således noterades endast ett fåtal allmänna arter som fjällmosaikslända, 

hedblåvinge, nordgeting och ljunghumla. Hanar av den rödlistade arten lapphumlaNT 

noterades födosökande vid ett fåtal platser. Mycket påtaglig var förekomsten av 

hårmyggan Bibio pomonae som svärmade vid inventeringstillfället (Figur 3.5.1). 

 

Bland akvatiska insekter förekommer i vattendragen relativt allmänna arter, en rödlistad 

art har noterats vid bottenfaunaprovtagning i Pahtajoki, snäckan Valvata sibiricaNT.  

 

Bredkantad dykareF och flodpärlmusslaEN har eftersökts i valda vattenförekomster med 

riktade inventeringar men ingendera har påträffats, se avsnitt 6.6–6.7. 
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Figur 3.5.1. Hårmyggan Bibio pomonae svärmade i stora antal under inventeringen. 

Kärlväxter, mossor och lavar 
Vissa kärlväxt- och mossarter har påträffats (Figur 3.5.2) som är fridlysta enligt någon av 

7, 8, 9 §§. artskyddsförordningen samt listade i dess bilaga 1 eller 2. Dessa listas i tabell 

3.5.1 med relevant fridlysningsbestämmelse. 

Tabell 3.5.1. Fridlysta och rödlistade moss- och kärlväxter som noterats vid naturvärdesinventering 2021, AF = 

artskyddsförordningen. 

Art Vetenskapligt namn Lagrum AF Rödlista 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 7 § Nära hotad 

Långskaftad svanmossa Meesia longiseta 8 § Sårbar 

Brudsporre Gymnadenia conopsea 8 § Livskraftig 

Grönkulla Coeloglossum viride 8 § Livskraftig 

Spindelblomster Neottia viride 8 § Livskraftig 

Lummerarter Lycopodiaceae (Lycopodium sp., Huperzia sp.) 9 §  

- Groddlummer Huperzia selago ssp. mrctica 9 § Livskraftig 

- Fjällummer L. alpinum 9 § Livskraftig 

- Finnlummer L. complanatum ssp. montellii 9 § Livskraftig 

- Nordlummer L. annotinum ssp. alpestre 9 § Livskraftig 

- Riplummer L. clavatum ssp. monostachyon 9 § Livskraftig 
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Figur 3.5.2. Noterade fynd av växter och mossor vid inventering år 2021 som är fridlysta enligt 7 § eller 8 § 

artskyddsförordningen. Flera lummerarter (9 § artskyddsförordningen) förekommer allmänt i området och redovisas ej 

i denna karta. 

Fridlysta växter och mossor 
 

Brudsporre 

Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Brudsporre 

förekommer i soligena rikkärr på Eatnamvarris sluttningar, sparsamt till rikligt. En liten 

förekomst noterades längre norrut inom Rautas fjällurskog. 

 

Grönkulla 

Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Grönkulla 

förekommer ställvis i ängsbjörkskog i inventeringsområdet. 

 

Korallrot 

Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Korallrot 

förekommer ställvis i ängsbjörkskog i inventeringsområdet. 

 

Käppkrokmossa 

Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Sedan tidigare 

finns arten rapporterad från Pahtajänkkä inom Rautas Natura 2000-område norr om 

verksamhetsområdet där den vid föreliggande inventering ej återfanns. Arten finns även 

påträffad från Kirunavuoma väster om LKAB:s sandmagasin. 
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Långskaftad svanmossa 

Långskaftad svanmossaVU/F är en hotad art som är fridlyst enligt 8 § 

artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Arten påträffades med en liten förekomst 

inom 1 dm2 på myrmark i anslutning till en tjärn inom det planerade verksamhetsområdet. 

Sedan tidigare rapporterad från Pahtajänkkä inom Rautas Natura 2000-område norr om 

verksamhetsområdet där den vid föreliggande inventering ej kunde återfinnas. 

 

Lummerarter 

Lummerarter i familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § artskyddsförordningen och 

är listade i dess bilaga 2. Nordlummer, finnlummer, fjällummer, riplummer, och 

groddlummer har noterats i inventeringsområdet. Nordlummer, riplummer och 

fjällummer förekommer allmänt i fjällbjörkskog och på fjällhed. Finnlummer och 

groddlummer förekommer något mer sparsamt.  

 

Myrbräcka 

MyrbräckaNT/F är fridlyst enligt 7 § artskyddsförordningen och är listad i dess bilaga 1 

(Figur 3.5.3). Arten påträffades på öppen myrmark på Kirunavuoma inom 

verksamhetsområdet med 18 räknade stänglar (Figur 3.5.3). 

 

Figur 3.5.3. Myrbräcka, fotot är ej från det specifika området. 

 

Spindelblomster 

Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen och listad i dess bilaga 2. Arten 

förekommer ställvis i fjällbjörkskog i inventeringsområdet. 
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Övriga rödlistade arter 
 

Myrstarr 

MyrstarrVU är en hotad art som förekommer främst i rikkärrsmiljöer. Arten har tidigare 

gynnats av myrslåtter. Myrstarr har påträffats på Kirunavuoma kring den södra kanten av 

det planerade verksamhetsområdet med 40 räknade stänglar. Kända fynd finns sedan 

tidigare kring Leväjärvi, inom LKAB:s verksamhetsområde. 

 

Knottrig blåslav 

Knottrig blåslavNT är en rödlistad skoglig signalart som i området är knuten till äldre 

stammar av björk och i ett enstaka fall noterats på en tallstam. Arten kan förekomma 

tämligen allmänt i äldre fjällbjörkskog, t.ex. på Nihkagobba. På samma typer av substrat 

har de skogliga signalarterna stuplav, bårdlav och luddlav noterats. 

 

Ladlav 

LadlavNT är en rödlistad skorplav med ett distinkt utseende (Figur 3.5.4) som i stor 

utsträckning förekommer på torr och hård kulturved. Arten har påträffats på ett flertal 

stolpar som tidigare varit del av ett renstängsel på Kirunavuoma.  

 

Figur 3.5.4. LadlavNT noterades på flera gamla stängselstolpar på Kirunavuoma. 
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4 Beskrivning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

I detta kapitel listas beskrivningar av de naturvärdesobjekt och landskapsobjekt som 

identifierats under naturvärdesinventering i Viscariaområdet sommaren 2021. Varje 

naturvärdesobjekt redovisas utifrån: biotop, beskrivning och bedömning, där 

bedömningen resulterar i en sammanvägd naturvärdesklass.  

 

Biotoper beskrivs enligt SIS-naturtypsindelning (SIS 2014) samt Natura 2000-naturtyper. 

Objektsbeskrivningarna har ordnats utifrån naturtyp (våtmarker, skog, fjällhed, 

vattendrag samt sjöar och tjärnar). Inom dessa naturtypsgrupper presenteras områden 

med högre naturvärden först, med undantag för vattendragssträckorna i 

Pahtajokisystemet där objekten redovisas sekventiellt, uppströms-nedströms. 

4.1 Våtmarker 

Vid naturvärdesbedömning av våtmarker (Figur 4.1.1) har orördhet, mångformighet, 

storlek, och artförekomster tagits i beaktande. Förekomst av rikkärr och källkärr har 

bedömts vara särskilt positivt för naturvärdesbedömningen. I allmänhet har mindre eller 

medelstora våtmarksområden klassificerats som Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 

medan större aapamyrar (>100 ha) klassats till Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

 

Figur 4.1.1. Naturvärdesobjekt som utgörs av våtmarker. 
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Naturvärdesobjekt 1: Källor, sluttande kärr och ängsbjörkskog på Eatnamvarri 

(Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr, Skog och träd  

N2000-naturtyper: Källor och källkärr, Rikkärr, Fjällbjörkskog 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet är 76 ha stort och utgörs av stråk med sluttande källmatade kärr på 

Eatnamvarri (Figur 4.1.1) med fattig-/rikkärrskaraktär samt omgivande fjällbjörkskog av 

ängs- eller sumpskogstyp. Moss- och kärlväxtsfloran är artrik i käll- och rikkärrsmiljöerna 

med arter som brudsporreF, grönkullaF, fjälldunört, källmossor, kärrtrumpetmossa, 

källjordmossa, filtrundmossa, trekantig svanmossa, kärrbryum och purpurskapania. 

Träden i ängsbjörkskogen är, som i övriga delar av inventeringsområdet, tämligen 

lågväxta men inslag av grövre stammar och död ved förekommer genomgående. På 

sådana stammar förekommer naturvårdsarterna knottrig blåslavNT och stuplavS. 

Fältskiktet utgörs av arter som exempelvis torta, smörbollar, brudborste och mörk 

fjällvedel. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet med våtmarker och ängsbjörkskog bedöms ha ett påtagligt biotopvärde 

utifrån att dessa biotoper har ett flertal värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer 

som t.ex. hög naturlighetsgrad, förekomst av rikkärr och källor, förekomst av död ved. 

Artvärdet bedöms vara påtagligt utifrån generellt hög artrikedom varav flera indikatorarter 

för rikkärr och källkärr och enstaka skogliga signalarter. Sammantaget uppnår 

naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

 

Figur 4.1.2. Källa på Eatnamvarri. 
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Naturvärdesobjekt 2: Norra delen av Kirunavuoma (Naturvärdesklass 2) 

Biotop  
SIS-naturtyper: Myr, Skog och träd, Småvatten, Vattendrag  

N2000-naturtyper: Aapamyr, Öppna mossar och kärr, Rikkärr, Källor och källkärr, 

Lövsumpskog 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet utgörs av den norra änden (228 ha) av aapamyrskomplexet 

Kirunavuoma. Myrmarkerna utgörs av soligena kärr, strängflarkkärr, strängblandmyr, ris- 

och videmarker, lövsumpskog och tjärnar. Kärrvegetationen är i huvudsak av intermediär 

eller fattig typ, med inslag av rikkärrspartier och järnockrakällor.  

 

Höga biotopkvaliteter finns koncentrerade till de soligena medelrika kärr och källor som 

framför allt förekommer i norra änden av naturvärdesobjektet, vid Soahkevarris fot. Här 

noterades ett flertal arter som indikerar rikare eller källpåverkad myrmark: brudsporreF, 

snip, glansvide, maskgulmossa, svartknoppsmossa, källjordmossa, myruddmossa, 

svanmossa, trekantig svanmossa, späd skorpionmossa, röd skorpionmossa. I närheten av 

detta område noterades även myrbräckaNT/F (ca 20 stänglar).  

 

I utkanten av detta område löper en liten lugnflytande bäck från västra Nihkagobbas fot, 

kallad Gullibäcken. Bäcken omges av björksumpskog med styltstarr och älggräs. Nordlig 

stjärnmossa, filtrundmossa, kalklungmossa, kärrtrumpetmossa och vanlig svanmossa har 

noterats vid bäcken och i sumpskogen. 

 

Övriga delar av naturvärdesobjektet består av topogena eller svagt sluttande 

starrdominerade kärr, där artrikedomen av kärlväxter och mossor är måttlig. Vegetationen 

är av intermediär till fattig typ, där trådstarr, rundstarr och strängstarr dominerar i 

fältskiktet. Rikkärrsarter ansamlas där en viss störning ger lokala variationer i fuktighet 

och öppnar upp fältskiktet, till exempel kring ytliga körspår orsakade av terrängkörning. 

 

Ett större öppet och blött myrplan dominerat av strängstarr förekommer väster om 

Nihkagobba (Figur 4.1.3). Centralt i området finns en liten tjärn, genom detta område 

noterades även ett smalt relativt djupt dike, ett förmodat sildike från forna tiders 

myrslåtter. MyrstarrVU noterades växa med 40 räknade strån. LadlavNT förekommer på ett 

flertal gamla stängselstolpar i samma område.  
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Figur 4.1.3. Utbrett kärr på Kirunavuoma. 

 

Fågelfaunan var vid inventering 2021 representativ för liknande våtmarksområden med 

revirhävdande arter som grönbena, enkelbeckasin, trana och småspov. Vid tidigare 

fågelinventering år 2016 har även svartsnäppaNT noterats och rovfåglar som blå kärrhökNT, 

fjällvråkNT och jorduggla har noterats födosöka i området. I sumpskogen kring bäcken 

Gullijoki häckar lappmesNT.  

 

De norra delarna av objektet är till viss del påverkade av provborrningar och en nybruten 

enklare väg. Myrmarken som fortsätter österut ned mot Viscarias gamla sandmagasin är i 

ett tydligt igenväxningstillstånd med stor andel dvärgbjörk, ris- och videmarker där det på 

flygfoton från 1960-talet förekom strängflarkkärr. Stora delar av det fullständiga 

myrkomplexet Kirunavuoma har exploaterats vid gruvverksamhet. 

 

Merparten av myrkomplexet Kirunavuomas utbredning förekommer söder om 

inventeringsområdets gräns. För att synliggöra att föreliggande naturvärdesobjekt endast 

utgör en del av en helhet har hela myrkomplexet tilldelats samma naturvärdesklass. Den 

södra delen av myrkomplexet är dock mångformig och de specifika naturvärdena i olika 

partier varierar sannolikt i högre grad än i den norra delen. För mer specifik 

naturvärdesklassning av södra Kirunavuoma, se Enetjärn Naturs inventeringar i området 

(Enetjärn Natur 2017). 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet med dess våtmarker, sumpskogar och tjärnar bedöms ha ett påtagligt 

biotopvärde utifrån att dessa biotoper har ett flertal värdeelement och naturvårdsintressanta 

strukturer som t.ex. påtaglig variation i mineralrikedom, fuktighetsgrad och lutning samt 

förekomst av rikkärr, järnockrakärr, källor och sumpskog. Mänsklig påverkan finns genom 

provbrytning, vägdragningar, terrängkörning och igenväxning. Naturvärdesobjektet 

bedöms ha ett högt artvärde utifrån förekomst av tre rödlistade växtarter samt ett stort antal 

rikkärrsindikerande arter och vissa rödlistade fågelarter. Sammantaget uppnår 

naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 
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Naturvärdesobjekt 3: Aapamyren Pahtajänkkä (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr, Småvatten 

N2000-naturtyper: Aapamyr, Öppna mossar och kärr, Myrsjöar 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet är ett ca 144 ha stort aapamyrskomplex med slingrande 

våtmarksområden bestående av strängflarkkärr, soligena kärr, topogena kärr, 

järnockrakällor och myrgölar (Figur 4.1.4). Övergången mot fastmark är ofta otydlig, med 

övergående hedartade partier med ris eller viden. Pahtajänkkä är i huvudsak ej påverkad 

av mänsklig verksamhet; malmbanan och väg E10 tangerar dock områdets nordöstra kant. 

 

Fält och bottenskikt varierar mellan fattiga och intermediära och undantagsvis medelrika 

partier. I de fattiga blötare partierna noterades till exempel dystarr och björnvitmossa. I 

rikare partier noterades björnbrodd, myruddmossa, kärrkrokmossa, korvskorpionmossa 

samt enstaka förekomst av brudsporreF. Inom objektet finns noterade fynd av långskaftad 

svanmossaVU/F men trots noggrann inventering kunde denna art inte återfinnas. 

KäppkrokmossaF finns noterad från samma myrkomplex något norr om gränsen för 

inventeringsområdet men har inte återfunnits inom inventerade delar. 

 

Av fåglar har allmänna arter som grönbena och enkelbeckasin noterats. Sädgäss noterades 

i områdets norra del i början av juni, det rörde sig sannolikt om rastande individer. 

 

Figur 4.1.4. Utbredda kärr med förekomst av gölar och lösbottenpartier på Pahtajänkkä. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektets relativt stora aapamyrskomplex bedöms ha ett påtagligt biotopvärde 

utifrån dess variationsrika strukturer, spridda värdeelement, naturvårdsintressanta 

biotoper med hög naturlighetsgrad samt variation i fuktighetsgrad och mineralrikedom. 

Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt artvärde utifrån förekomst av en rödlistad 
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mossart och flera karakteristiska rikkärrsarter, varav tre fridlysta växtarter. Sammantaget 

uppnår naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

Naturvärdesobjekt 4: Aapamyr väster om Pahtajänkkä (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr  

N2000-naturtyper: Aapamyr, Myrsjöar 

Beskrivning 
I den norra utkanten av inventeringsområdet ingår delar av ett större aapamyrskomplex. 

De delar som besökts vid naturvärdesinventering utgörs av intermediära blöta kärr med 

arter som björnbrodd, piprensarmossa och korvskorpionmossa. Merparten av området har 

besökts vid fågelinventering men endast allmänna arter som grönbena, gulärla, sävsparvNT 

och ängspiplärka noterades. 

 

Större öppna strängflarkpartier ingår i myrkomplexet norrut som inte ingår i 

inventeringsområdet. Det finns även uppgifter om flera källor i området. 

Bedömning 
Då inte hela området besökts i fält görs en preliminär uppskattning av områdets 

biotopvärden och artvärden. Utifrån ett större opåverkat aapamyrskomplex med 

förekomst av utbredda strängflarkpartier, myrsjöar och källor bedöms biotopvärdet vara 

påtagligt. Artvärdet bedöms vara påtagligt utifrån goda förutsättningar för en artrik flora. 

Sammantaget uppnår naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

Naturvärdesobjekt 5: Östra delen av aapamyren Gilvvatahpi (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr 

N2000-naturtyper: Aapamyr, Källor och källkärr, Myrsjöar 

Beskrivning 
Långsmal större aapamyr vars östra ände ingår i inventeringsområdet. I det besökta 

området förekommer blöta utbredda mjukmattepartier med starrvegetation (Figur 4.1.5) 

samt flera källor i en flack slänt ned mot sjön Gilvvatjavri. Naturvärdesobjektet har en stor 

variation i både mineralrikedom med fattiga till intermediära förhållanden och 

fuktighetsgrad med fastmatta till lösbottengölar samt förekomst av källor. Fågellivet är rikt 

med noterade arter som svartsnäppaNT, dvärgbeckasin, grönbena, smalnäbbad simsnäppa, 

ljungpipare, och lappsparvVU. I västra delen utanför inventeringsområdet förekommer 

utbredda partier med blöta strängflarkkärr. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet som omfattar ett större aapamyrskomplex bedöms ha ett påtagligt 

biotopvärde utifrån att dessa biotoper har naturvårdsintressanta strukturer och 

värdeelement med hög naturlighetsgrad. Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt 

artvärde utifrån en artrik fågelfaunan med enstaka rödlistade arter och en naturligt 
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intermediär våtmarksvegetation med inslag av källpräglad vegetation. Sammantaget 

uppnår naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Då endast en liten del av 

naturvärdesobjektet besökts i fält är bedömningen preliminär. 

 

Figur 4.1.5. Utbredda kärr, söder om sjön Gilvvatjavri med ängsull och starr. 

Naturvärdesobjekt 6: Våtmarker kring Luossajärvi (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr, Grund/djup sjö, Vattendrag 

N2000-naturtyper: Öppna mossar och kärr, Myrsjöar, Alpina vattendrag 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet utgörs av topogena kärr (Figur 4.1.6), blandsträngkärr, limnogena 

kärr, vattendrag och en större myrsjö i anslutning till Luossajärvi. Våtmarksmiljön är 

variationsrik med en påtaglig omväxling i mineralrikedom och fuktighetsgrad. 

Omgivningen utgörs till stor del av LKAB:s industriområden och naturvärdesobjektet är 

således både indirekt och direkt påverkat av denna verksamhet. Ursprungligen utgjorde 

dessa våtmarksområden den nordöstra delen av Kirunavuoma. 

 

Som del av naturvärdesinventering år 2021 har endast den norra delen av området besökts 

men merparten av området har besökts som del av fågelinventeringen. Hela området har 

tidigare omfattats av naturvärdesinventering av Enetjärn Natur AB (2017). 

 

I den norra delen av området förekommer rikare myrområden med brudsporreF, 

myruddmossa, gyllenmossa och skorpionmossor. Övriga delar av området är i huvudsak 

mineralfattiga med utbredda starrmattor. I den södra delen av området förekommer 

blötare fattigkärr av blandmyrstyp samt en större myrsjö och vattendraget som förbinder 

Luossajärvi med Leväjärvi. Den södra delen har ett rikt fågelliv av rastande och häckande 

vadare och sjöfågel t.ex. brushaneVU, skedandNT, skrattmåsNT, krickaVU, bläsand, storlom, 

grönbena och gluttsnäppa. 
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Bedömning 
Naturvärdesobjektet med kärr, tjärnar och vattendrag bedöms ha ett påtagligt biotopvärde 

utifrån dess olika våtmarksstrukturer, värdeelement och naturvårdsintressanta 

våtmarksmiljöer.  Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt artvärde utifrån förekomst 

av en fridlyst växtart, flera indikatorarter för intermediära/medelrika kärr samt en artrik 

fågelfauna med flera noterade rödlistade fågelarter. Sammantaget uppnår 

naturvärdesobjektet Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

Figur 4.1.6. Starrkärr väster om Luossajärvi. 

Naturvärdesobjekt 7a-c: Övriga våtmarker inom verksamhetsområdet 

(Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr, Småvatten, Grund sjö  

N2000-naturtyper: Öppna mossar och kärr, Myrsjöar 

Beskrivning 
Inom det planerade verksamhetsområdet förekommer några våtmarksområden kring Lilla 

och Stora Abborrtjärn som är svagt sammanhängande med varandra och Kirunavuoma 

men som avgränsats som två separata naturvärdesobjekt. Våtmarkerna består av 

intermediära kärr med inslag av tjärnar eller mindre gölar. 

 

7a: Intermediära till medelrika myrmarker som angränsar en tjärn. Långskaftad 

svanmossaVU/F, späd skorpionmossa och maskgulmossa har noterats. 

 

7b: Intermediära kärr med blöta stråk, en central tjärn och blöta flarkar. Grönbena, 

sävsparvNT, och ängspiplärka förekommer. Sammanhängande med strukturmässigt 

opåverkade blandmyrkärr i norr som utgör recipient för LKAB:s recipientvatten från 

Luossajärvi. Dessa partier är tydligt påverkade och har ej inkluderats i 

naturvärdesobjektet.  
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7c:  Fattigkärr i anslutning till Stora Abborrtjärn. I norr finns en blöt myrgöl och i väster 

svagt strukturerade blandmyrspartier, öster om sjön förekommer topogena kärr. 

Bedömning 
Naturvärdesobjekten som omfattar våtmarker och enstaka små myrsjöar bedöms ha ett 

visst biotopvärde utifrån förekomst av ett flertal viktiga värdeelement och strukturer, hög 

naturlighetsgrad samt en variation i mineralrikedom och fuktighet. Naturvärdesobjekten 

bedöms ha ett visst/påtagligt artvärde utifrån förekomst av relativt artrik, karakteristisk 

rikkärrsvegetation där naturvärdesobjekt 7a genom förekomst av en hotad art faller i den 

högre kategorin. Sammantaget uppnår naturvärdesobjekten Påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3). 

Naturvärdesobjekt 8a-j: Mindre aapamyrar och kärr inom Rautas fjällurskog 

(Naturvärdesklass 3) 

Biotop 

SIS-naturtyper: Myr, Småvatten, Vattendrag  

N2000-naturtyper: Aapamyrar, Öppna mossar och kärr, Myrsjöar 

Beskrivning 

Ett stort antal mindre våtmarker förekommer inom det inventerade området i Rautas med 

liknande biotopkvaliteter och artvärden. Karaktären växlar mellan fuktiga hed- eller 

risartade myrar och blötare öppna kärr av mjukmattetyp samt inslag av myrgölar eller 

myrsjöar (Figur 4.1.7). Medan vissa områden uppfyller kraven på att räknas till aapamyrar 

är karaktären av dessa myrar generellt smala och vindlande och inte vidsträckta öppna 

områden som karaktäriserar en typisk aapamyr. I vissa områden förekommer källor och 

källkärr.  

 

Figur 4.1.7. Myrgölar inom Rautas fjällurskog. 
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8a: Fattigt-intermediärt kärr med breda fastmarkspartier som avgränsar blöta lösbotten-

områden. I området ingår två myrsjöar. I rikare stråk har järnockrautfällning noterats samt 

arter som slåtterblomma och röd skorpionmossa. 

 

8b: Mindre intermediärt kärr med central myrgöl som angränsar till sjön Stuor Soahkejavri. 

 

8c: Långsmalt blött fattigkärr med bl.a. rundstarr och björnvitmossa. Utbredda blöta 

partier med fastmarksholmar som utgör en intressant fågelbiotop. Småspov noterades.  

 

8d: Fattigt-intermediärt kärr med myrsjöar, gölar och lösbottenpartier i de centrala delarna 

och torrare hedartade perifera partier glest björkbeväxta. Dystarr och strängstarr 

dominerar i blötare partier och i rikare partier finns röd skorpionmossa samt 

kärrkrokmossa. Häckande grönbena och ljungpipare noterades. 

 

8e: Intermediärt kärr nordost om Una Soahkejavrras med svag sträng-flarkbildning och en 

myrsjö i norra delen med gungflyöar. Järnaockrautfällningar har noterats. Röd 

skorpionmossa och skedmossa är exempel på förekommande mossarter. 

 

8f: Svagt sammanhängande våtmarksstråk sammanlänkade av en liten videkantad bäck 

(se naturvärdesobjekt 12b). Med god vilja kan hela komplexet kallas aapamyr genom 

förekomst av svag strängflarkbildning och att den sammanlagda arealen överstiger 20 ha. 

Skulle alternativt kunna avgränsas till två eller tre separata objekt. Mer intressanta partier 

förekommer kring blöta myrgölar och myrsjöar. Vegetationen är i huvudsak intermediär 

med starr över ett bottenskikt med brunmossor som piprensarmossa, korvskorpionmossa 

och röd skorpionmossa.  

 

8g: Små intermediära-medelrika kärr. Variation mellan små blöta områden och mer torra 

partier med viden och ris. Trekantig svanmossa och korvskorpionmossa har noterats.  

 

8h: Två medelstora våtmarksområden som avgränsas av en bred björkbevuxen sträng och 

tillsammans kan kallas aapamyrskomplex. Strängflarkstruktur förekommer i vissa delar 

och i södra änden finns en myrsjö. Mossvegetationen indikerar intermediära, mineralrika 

förhållanden med arter som pipirensarmossa, röd skorpionmossa och gyllenmossa. I ett 

stort öppet parti i norra delen med järnockrautfällning indikerar vegetationen måttligt 

näringsrika förhållanden med flaskstarr, spärrvitmossa och klyvbladsvitmossa. En bäck 

omgiven av videbuskage korsar samma parti och ställvis förekommer källor/källkärr. 

Häckande grönbena noterades vid fågelinventeringen.  

 

8i: Två svagt sammanhängande områden med strukturlösa intermediära kärr. Viss 

variation mellan torrare och blötare partier. I blötare stråk har korvskorpionmossa och 

piprensarmossa noterats. Häckande grönbena har noterats.  

 

8j: Norr om Eatnamvarri förekommer ett större aapamyrskomplex med otydliga 

strängflarkbildningar, topogena kärr och myrgölar. Stora delar utgörs av tämligen 

ensartade och blöta näringsfattiga till intermediära starrmyrar med arter som flaskstarr, 

ängsull, blek skedmossa och vitmossor. I området har det noterats källor med arter som 



Naturvärdesinventering och riktade artinventeringar inför återupptagande av gruvdrift i Viscariagruvan, Kiruna 

kommun – år 2021 

 46/128 

 

purpurskapania och kärrkrokmossa. Inom det markerade området förekommer även 

betydande inslag av mer trivial alpin rished som inte bedöms ha några påtagliga 

naturvärden. 

Bedömning 
Biotopvärdet för dessa våtmarksområden bedöms vara visst/påtagligt utifrån våtmarker 

med fattig till intermediär vegetation, variation mellan blöta och torrare partier och 

stundom inslag av påtagliga biotopvärden som källor. Artvärdet bedöms vara visst utifrån 

förekomst av måttligt artrik fauna av våtmarksfåglar och naturlig intermediär 

våtmarksvegetation. Sammantaget bedöms naturvärdesobjektet ha ett Påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3). 

Naturvärdesobjekt 9: Våtmarker och sumpskog i anslutning till Tvillingtjärnarna 

(Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Myr, Småvatten, Skog och träd, Vattendrag  

N2000-naturtyper: Fjällbjörkskog, Öppna mossar och kärr, Källor och källkärr, Myrsjöar 

Beskrivning 
Området kring Tvillingtjärnarna är heterogent med flera svagt sammanhängande 

våtmarker och sumpskogsområden. Våtmarkerna är av fattig- eller intermediär typ med 

enstaka förekomster av källor. Ett angränsande våtmarksområde väster om Södra 

Tvillingtjärn är påverkat av dikning och har ej omfattats av naturvärdesbedömning. 

 

Blöta relativt stora flarkar eller myrgölar (Figur 4.1.8) förekommer utspritt och generellt är 

variationen mellan mycket blöta lösbottenkärr, torra sträng- och fastmattepartier stor inom 

objektet. I mindre partier förekommer mer eller mindre tydliga sträng-flarkbildningar. 

 

Vegetationssammansättningen indikerar omväxlande mineral- och näringsfattiga 

förhållanden med arter som rundstarr, björnvitmossa och rostvitmossa och i mer 

mineralrika områden med arter som björnbrodd, myruddmossa, kärrkrokmossa, späd 

skorpionmossa och fetbålmossa.  
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Figur 4.1.8. Myrgölar sydöst om Södra Tvillingtjärn. 

 

Inloppsbäcken till Södra Tvillingtjärn omges av björksumpskog kring en bäck. 

Björksumpskogen är en frodig och produktiv biotop och det finns inslag av sälg, viden och 

högörtsvegetation. Bäcken delar upp sig i flera fåror och översilar marken. 

Naturvårdsarterna stuplavS och luddlavS har noterats.  

Bedömning 
Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt biotopvärde utifrån att området utgörs av ett 

våtmarksområde med betydande variation och förekomster av olika typer av kärr samt 

sumpskogar. I naturvärdesobjektet förekommer spridda artvärden som i en 

helhetsbedömning bedöms motsvara ett visst artvärde utifrån kärr med representativ och i 

delar artrik vegetation samt lövsumpskog med enstaka skogliga naturvårdsarter. 

Sammantaget bedöms naturvärdesobjektet ha ett Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 
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4.2 Fjällbjörkskog 

Vid naturvärdesbedömning av fjällbjörkskog (Figur 4.2.1) har produktivitet, trädålder, 

förekomst av död ved samt allmän påverkansgrad tagits i beaktande. Generellt har 

naturvärdesbedömning av fjällbjörkskog har varierat mellan Högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2) för produktiva högörtsbestånd till Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 

3) för äldre lågproduktiva bestånd av lågörts- eller hedtyp. Mer produktiva bestånd som 

förekommer i anslutning till våtmarker eller vattendrag omfattas inom naturvärdesobjekt 

som listats under dessa naturtypskategorier. Yngre bestånd med endast klena yngre 

stammar med förmodad påverkan genom vedtäkt har ej omfattats av någon 

naturvärdesbedömning. 

 

Figur 4.2.1. Naturvärdesobjekt som utgörs av fjällbjörkskog. 
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Naturvärdesobjekt 10: Äldre fjällbjörkskog av hedtyp (Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Skog och träd  

N2000-naturtyper: Fjällbjörkskog 

Beskrivning 
Naturvårdsobjektet omfattar alla äldre och naturskogsartade bestånd med fjällbjörkskog 

av hedtyp inom inventeringsområdet och omfattar delar av sluttningarna på Eatnamvarri, 

Soahkevarri, Peuravaara (Figur 4.2.2) och Nihkagobba samt mer lågkuperade områden i 

inventeringsområdets norra delar 

 

I regel domineras fältskiktet av risväxter med inslag av örter som gullris och lappspira. 

Ibland förekommer mindre inslag av lågörtstyp, högörtstyp eller sumpskog. Grönkulla har 

noterats ställvis i rikare stråk. Fjällbjörken växer ofta bukettformigt med klenare och något 

grövre stammar. Inslag av andra trädslag än björk är små, men asp, sälg, rönn, tall och gran 

förekommer ställvis. På grövre stammar och död ved förekommer naturvårdsarterna 

knottrig blåslavNT, stuplavS, bårdlavS och luddlavS i hela området med varierande täthet. 

Särskilt på Peuravaara förekommer ett tydligt inslag av asp, merparten av dessa träd var 

dock döda eller i dålig kondition. 

 

Naturvärdesobjektets avgränsning upp mot kalfjället i nordväst är schematiskt avgränsad 

men avser inte att inkludera de mest glesvuxna partierna. I naturvärdesobjektet ingår även 

mindre stråk med videmarker och små kärr. Generellt noterades en högre påverkansgrad 

i fjällbjörkskogen i anslutning till väg E10 varför dessa områden ej inkluderats, men 

avgränsningen i fält är inte alltid tydlig utan är i någon mån schematisk. 

 

Figur 4.2.2. Fjällbjörkskog av hedtyp på Peuravaara. 
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Bedömning 

Naturvärdesobjekten som omfattar fjällbjörkskog av hedtyp bedöms ha ett visst biotopvärde 

utifrån förekommande värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer som hög 

naturlighetsgrad och förekomst av död ved. Naturvärdesobjekten bedöms ha ett visst 

artvärde utifrån enstaka naturvårdsarter varav en rödlistad lavart. Sammantaget bedöms 

objekten ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

4.3 Fjällhed 

Enligt vägledning i svensk standard är Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 

utgångspunkten för bedömning av fjällmiljöer, då dessa i regel utgörs av miljöer av hög 

naturlighetsgrad. Högre naturvärdesklassning kan föranledas av förekomst av sällsynta 

biotoper och naturgivna förutsättningar. Områden med kalkrik berggrund, fjällängar, 

källor och sydvända klippor är exempel på biotoper med högt eller högsta naturvärde. Det 

undersökta med området inom inventeringsorådet (Figur 4.3.1) inom lågalpin zon bedöms 

utgöras av tämligen allmänna fjällmiljöer utan betydande inslag av intressanta biotoper 

för att motivera en högre klassning.  

 

 
Figur 4.3.1. Naturvärdesobjekt som utgörs av fjällhed inom lågalpin zon. 
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Naturvärdesobjekt 11: Kalfjällsområden kring Eatnamvarri (Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Fjäll  

N2000-naturtyper: Alpin rished, Öppna mossar och kärr, Silikatbranter, Silikatrasmarker 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet utgörs till övervägande del av kalfjäll av alpin ristyp, med inslag av 

blockmarker, glesa fjällbjörkskogspartier och små kärr. Fjällheden (Figur 4.3.2) är till 

övervägande del av torr till frisk ristyp med växter som nordkråkbär, dvärgbjörk, blåbär, 

lappljung, gullris, kruståtel, lappspira, pyrolaarter, slidstarr, nordlummer och fjällummer. 

Stundom finns inslag av vindblottor med tunn jordmån och arter som ripbär, dvärgbjörk 

och masklav. Högst upp på Eatnamvarris östra topp förekommer blockmarker samt små 

partier med nordvända rasmarker och klippor. På fjällheden häckar karaktäristiska 

fågelarter som ljungpipare, ängspiplärka, stenskvätta och lappsparvVU. Tydliga spår av 

renbete noterades i området.  

Bedömning 
Naturvärdesobjektet bedöms ha ett visst biotopvärde utifrån att området utgörs av 

fjällområden med hög naturlighetsgrad och en viss variation mellan rished, blockmarker, 

och mindre kärr. I naturvärdesobjektet förekommer representativa arter av bland andra 

växter och fåglar som i en helhetsbedömning bedöms motsvara ett visst artvärde. 

Sammantaget bedöms naturvärdesobjektet ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 

Figur 4.3.2. Fjällhed norr om Eatnamvarri. Vy mot nordväst. 
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4.4 Vattendrag 

Vattendrag är ofta betydelsefulla för biologisk mångfald enligt vägledning i svenska 

standard och har därför typiskt sett åtminstone ett Visst naturvärde (naturvärdesklass 3). Vid 

bedömning av vattendrag är förekomst av mänsklig påverkan genom exempelvis 

vattenreglering, hydromorfologiska ingrepp och utsläpp av stor betydelse. Även de 

naturgivna förutsättningarna är viktiga att beakta, då vissa vattendragstyper har särskilt 

höga naturvärden. Naturvårdsverket har listat vissa s.k. limniska nyckelbiotoper som har 

särskilda värden, däribland blockrika opåverkade strömsträckor. 

 

Naturvärdesbedömningen av vattendrag är nära sammankopplad med bedömningar av 

strandmiljön, som i det specifika området kan utgöras av ängsbjörkskog, videbuskmarker 

eller kärr; miljöer som är beroende av det rörliga markvattnet kring vattendragen. Medan 

de akvatiska värdena i sig kan vara begränsade blir den produktiva och variationsrika 

miljön kring vattendragen ofta intressant ur ett naturvärdesperspektiv.  

 

I föreliggande inventering har vissa sträckor av Pahtajoki med högre akvatiska artvärden 

eller särskilt variationsrika och artrika strandmiljöer klassificerats till Högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2) medan andra småbäckar och en längre sträcka av Pahtajoki nedströms 

Stora Abborrtjärn klassificerats till Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) (Figur 4.4.1). 

 

Sträckan av Pahtajoki nedströms inventeringsområdets norra gräns till mynningen i 

Rautasälven beskrivs med en preliminär naturvärdesklassning då inte hela denna sträcka 

besökts i samband med naturvärdesinventering. Valda delar av bäcken har dock besökts i 

samband med andra artinventeringar (venhavre och utter) och olika 

vattenundersökningar. 

 

Påverkan av gruvrecipientvatten i de nedre delarna av Pahtajoki inom objektet kan 

potentiellt vara negativt vid naturvärdesbedömning, men ingen tydlig påverkan kan ses 

på artförekomster (bottenfauna och kiselalger) eller index (Pelagia 2022a) i vattendraget 

som är likartade längs referenssträckor, varför vattenkemisk påverkan ej har vägts in som 

en betydande negativ faktor vid naturvärdesbedömning av dessa vattendrag. 

 



Naturvärdesinventering och riktade artinventeringar inför återupptagande av gruvdrift i Viscariagruvan, Kiruna 

kommun – år 2021 

 53/128 

 

 
Figur 4.4.1. Naturvärdesbedömda vattendrag och sjöar inom inventeringsområdet. 
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Naturvärdesobjekt 12a: Pahtajoki från källflöden vid Eatnamvarri till Stora Abborrtjärn 

med omgivande ängsbjörkskog och våtmarker (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Skog och träd, Myr, Vattendrag 

N2000-naturtyper: Fjällbjörkskog, Alpina vattendrag, Rikkärr 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet omfattar Pahtajoki mellan Stora Abborrtjärn och källflödena vid 

Eatnamvarri samt omgivande kärr, buskmarker och ängsbjörkskog. Vattenföringen i 

bäcken varierar från lugnt flytande (Figur 4.4.2) och meandrande till strömmande med 

strida forsar. De lugnflytande partierna kantas av breda buskridåer med vide och 

dvärgbjörk. Strömsträckorna omges av frodig fjällbjörkskog med förekomst av död ved 

och med ett fältskikt av högörter som torta, smörbollar, brudborste, isvedel, källdaggkåpa 

och älggräs. De soligena kärren kring bäcken är bitvis källmatade eller av rikkärrskaraktär 

med arter som svanmossa, kärrtrumpetmossaS, stor fickmossa, stor rundmossa, 

skrynkelfläta, myrbryum och bäcknicka. På stenar i bäcken förekommer stor näckmossa, 

bäckmossor och skapaniaarter. På björk och sälg noterades naturvårdsarterna knottrig 

blåslavNT, stuplavS och bårdlavS. Miljön i sig har en måttlig artrikedom av bottenfauna och 

låga naturvärden för förekommande fisk. En rödlistad art har dock påträffats, sibirisk 

kamgälsnäckaNT. Revirhävdande och födosökande utter besöker regelbundet dessa 

vattendragssträckor vintertid.  

 

Figur 4.4.2. Längs delar av sträckan utgörs Pahtajoki av en porlande liten skogsbäck. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet som utgörs av flera sammansatta biotoper med vattendrag, 

våtmarker samt ängsbjörkskog och bedöms ha ett påtagligt biotopvärde utifrån 

värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer som t.ex. hög naturlighetsgrad, hög 

produktivitet, förekomst av rikkärr, källor och död ved. Utifrån en artrik flora med flera 
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indikatorarter för rikkärr samt enstaka skogliga naturvårdsarter bedöms artvärdet vara 

påtagligt. Sammantaget bedöms objektet ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

Naturvärdesobjekt 12b-c: Övriga källflöden till Pahtajoki (Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Vattendrag  

N2000-naturtyper: Alpina vattendrag  

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet utgörs av mindre källflöden till Pahtajoki i lågalpin och subalpin zon 

(fjällbjörkskog) norr om Eatnamvarri. Två delområden avses, med likartade 

biotopkvaliteter. Vattenföringen i båda bäckarna var mycket låg under augusti 2021. 

 

12b: Källflöden norr om Eatnamvarri. I uppströms belägna delar ingår små biflöden till 

Una Soahkejoki/Pahtajoki som porlar eller strömmar genom videmarker, sumpbjörkskog 

eller ängsbjörkskog. Vissa partier av vattendraget är mycket långsamflytande och utgörs 

av fuktdråg (Figur 4.4.3).  

 

12c: Källflöde som avvattnar sjön Gilvvatjavri, en mindre bäck som korsar fjällheden och 

flera våtmarksområden och kantas av ängsartad eller sumpskogsartad fjällbjörkskog 

alternativt videbuskmarker. Sätertrumpetmossa var ett notabelt fynd i strandkanten. 

Bedömning 
Naturvärdesobjekten som omfattar små vattendrag med omgivande ängsbjörkskog och 

videbuskmarker bedöms ha visst biotopvärde utifrån att dessa biotoper har värdeelement 

och naturvårdsintressanta strukturer som hög naturlighetsgrad, artrik och produktiv 

strandzon med ängs- eller sumpbjörkskog. Naturvärdesobjekten bedöms ha ett visst 

artvärde utifrån en variationsrik växtflora. Sammantaget bedöms objekten ha Påtagligt 

naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 

Figur 4.4.3. Bäcken i naturvärdesobjekt 12b.  
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Naturvärdesobjekt 12d: Pahtajoki från Stora Abborrtjärn till barrskogsbältet nedströms 

Pahtajärvet (Naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Vattendrag, Skog och träd 

N2000-naturtyper: Alpina vattendrag, Fjällbjörkskog 

Beskrivning 
Naturvärdesobjektet består av bäcken Pahtajoki nedströms Stora Abborrtjärn. Längs 

denna sträcka är Pahtajoki, beroende på lutning ca 3–10 (-20) m bred och strömmande med 

bottensubstrat av sten och/eller block (Figur 4.4.4) alternativt lågsamflytande genom ett 

flackt myrlandskap. Stränderna är på flera ställen flacka, med flera fåror och Pathajoki 

översvämmar lätt omgivande mark vid högt flöde. Vegetationen utmed bäcken är 

vanligtvis frodig med gräs, halvgräs och högörter. Akvatiska artvärden är måttliga även 

längs hårdbottensträckorna; ingen laxartad fisk förekommer (endast gädda samt lake har 

fångats) och bottenfaunan är representativ för denna typ av vattendrag utan att vara i 

övrigt anmärkningsvärd (medelhögt artantal, goda individtätheter).  

 

Stora delar av sträckan nedströms inventeringsområdets gräns har endast undersökts 

översiktligt i samband med vattenprovtagningar samt utterinventering under vintertid. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet som omfattar mindre vattendrag med omgivande ängsbjörkskog och 

videmarker bedöms ha påtagligt biotopvärde utifrån att vattendragssträckan har 

värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer som opåverkad hydrologi och 

morfologi med steniga och/eller blockiga bottensubstrat samt en produktiv strandzon 

med ängsbjörkskog. Naturvärdesobjektet bedöms ha ett visst artvärde utifrån en artrik 

kärlväxtflora samt en representativ bottenfauna. Sammantaget bedöms objektet ha 

Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 

Figur 4.4.4. Pahtajoki nedströms väg E10. 
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Naturvärdesobjekt 12e: Pahtajokis nedre förlopp (Naturvärdesklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Vattendrag 

N2000-naturtyp: Mindre vattendrag 

Beskrivning 
Pahtajokis nedersta lopp rinner genom ett barrskogsbälte ned till mynningen i 

Rautasälven. Från att ha meandrat genom ett tämligen flackt myrområde ökar lutningen i 

denna sträcka med tilltagande vattenhastighet, där den nedersta sträckan är forsande 

(Figur 4.4.5). Bottensubstratet utgörs av sten och block. Strandzonen utgörs av frodig 

björkskog och viden. Utifrån de elfiskeundersökningar som gjorts förekommer öring i 

denna nedre sträcka. Vid den senaste elfiskeundersökningen (Pelagia 2022b) var tätheterna 

av öring goda. Bottenfaunan vid den provtagna lokalen är representativ för medelstora 

vattendrag utan att i övrigt vara utmärkande (medelhögt artantal med god individtäthet). 

Bedömning 
Naturvärdesobjektet omfattar en blockrik, strömmande-forsande sträckning av Pahtajoki 

med omgivande lövrik barrskog som bedöms ha påtagligt biotopvärde utifrån att 

vattendragssträckan har värdeelement och naturvårdsintressanta strukturer som 

opåverkad hydrologi och morfologi med steniga-blockiga bottensubstrat och en produktiv 

lövrik strandzon. Naturvärdesobjektet bedöms ha ett påtagligt artvärde utifrån förekomst 

av laxfisk (öring) samt en representativ bottenfauna. Sammantaget bedöms objektet ha 

Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 

 

Figur 4.4.5. Pahtajoki i sin nedersta strömmande-forsande sträckning. 
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4.5 Sjöar och tjärnar 

Vid naturvärdesbedömning av sjöar enligt svensk standard är naturlighetsgrad av stor 

vikt, dvs. frånvaron av mänsklig påverkan av t.ex. vattenkemi, näringsgrad och hydrologi. 

Sjöar med stora andelar grunda, syresatta bottnar med rik vattenvegetation är vanligtvis 

naturvärdesintressanta då sådana ofta är produktiva och viktiga uppväxtområden för fisk.  

 

Naturvärdesbedömning av sjöar med en låg påverkansgrad har varierat mellan Högt 

naturvärde (naturvärdesklass 2) eller Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 

Naturvärdesbedömningen av sjöar har för vissa av sjöarna varit preliminär när det funnits 

begränsad information om artförekomster, bottenförhållanden m.m.  

 

De sjöar som har en tydlig mänsklig påverkan är främst Tvillingtjärnarna som är 

vattenkemiskt påverkade genom tidigare gruvverksamhet. Valkeasiipijärvi i 

inventeringsområdets östra del är sänkt genom att utloppet är dikat. Dessa sjöar har utifrån 

ovan beskrivna påverkan bedömts ha ett obetydligt biotopvärde. 

Naturvärdesobjekt 13a-c: Sjöar med artrik sjöfågelfauna eller andra biotopkvaliteter 

(naturvärdeklass 2) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Grund sjö, Djup sjö 

Natura 2000-naturtyper: Ävjestrandssjöar, Myrsjöar 

Beskrivning 
Sjöar och tjärnar med klart eller färgat vatten: Stora Abborrtjärn, Stuor Soahkejavri och 

Gilvvatjavri (Figur 4.4.1). För den förstnämnda sjön finns relativt goda kunskaper om 

förekommande akvatiska artvärden medan detta för övriga två endast är en preliminär 

bedömning. Dessa tre sjöar har jämfört med övriga sjöar inom inventeringsområdet 

bedöms ha större betydelse för biologisk mångfald (se naturvärdesobjekt 14). 

 

Urvalet av sjöar har gjorts efter storlek (åtminstone 0,3 km2) där mindre sjöar som ingår i 

myrkomplex ingår i naturvärdesobjekt 3, 4, 7 och 8.   

 

13a: Stora Abborrtjärn är 8 ha stor och kantas av våtmarker och i mindre grad 

fjällbjörkskog. Pahtajoki (Unna Soahkejoki) utgör in- och utlopp till sjön. Sjön är 

genomgående grund, knappt mer än en meter med övervägande dybotten. Stora 

Abborrtjärn är relativt vegetationsrik med utbredda starrbälten (Pelagia 2017). Vid 

provfiske har abborre, gädda och storspigg fångats (Pelagia 2022a). Sjön är rik på sjöfågel: 

svärtaVU, bläsandVU, sångsvan och knipa har noterats under 2021 och 2016 noterades även 

salskrake (Pelagia 2017). 

 

13b: Stuor Soahkejavri är en ca 34 hektar stor sjö (Figur 4.5.1) som kantas av fjällbjörkskog 

med steniga -blockiga stränder. Ingen vattenprovtagning har företagits i sjön varför 

djupare kunskaper saknas om bottenförhållanden, fiskfauna och vattenvegetation.  
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13c: Gilvvatjavri är en ca 9 hektar stor sjö på kalfjället som kantas av våtmarker och fjällhed. 

Sjöns utlopp är ett av källflödena till Pahtajoki. Ingen vattenprovtagning har företagits i 

sjön varför djupare kunskaper saknas om bottenförhållanden, fiskfauna och 

vattenvegetation. Förekomsten av sjöfågel tycks vara artrik med svärtaVU, krickaVU, vigg 

och sjöorre noterade under 2021, något som även antyder ett i övrigt produktivt akvatiskt 

ekosystem. 

Bedömning 
Naturvärdesobjektens biotopvärde bedöms vara påtagligt utifrån större tjärnar och sjöar 

med hög naturlighetsgrad. Biotopvärdet för Stora Abborrtjärn baseras på förekomsten av 

utbredda grunda och vegetationsrika områden. För Gilvattjavri och Stuor Soahkejavri är 

denna bedömning preliminär då detaljerad kunskap om akvatiska biotopvärden saknas. 

 

Stora Abborrtjärn bedöms ha ett påtagligt artvärde utifrån en rik sjöfågelfauna och i övrigt 

representativ akvatisk fauna. Artvärdet för Gilvattjavri bedöms vara påtagligt utifrån en 

artrik fauna av sjöfågel. Då Stuor Soahkejavri är en större sjö bedöms det finnas 

förutsättningar för ett påtagligt artvärde, men det är möjligt att detta överskattas och denna 

bedömning är preliminär. Sammantaget bedöms objekten ha Högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2). 

 

Figur 4.5.1. Stuor Soahkejavri med stenig/blockig strandkant. 
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Naturvärdesobjekt 14a-c: Övriga större sjöar och tjärnar (naturvärdesklass 3) 

Biotop 
SIS-naturtyper: Grund sjö, Djup sjö 

Natura 2000-naturtyper: Ävjestrandssjöar, Myrsjöar 

Beskrivning 
Lilla Abborrtjärn, Unna Soahkejavrras, och en sjö öster om Stuor Soahkejavri är sjöar eller 

tjärnar med klart eller färgat vatten och strandkant med sten och våtmarker i varierande 

utsträckning. Urvalet av sjöar har gjorts efter storlek (åtminstone 0,3 km2) där mindre sjöar 

som ingår i myrkomplex ingår i naturvärdesobjekt 3, 4, 7 och 8.   

 

14a: Lilla Abborrtjärn är en 3,5 ha stor tjärn med stora delar grunda dytäckta bottnar; en 

relativ djuphåla (ca 5 m) förekommer i sjöns östra del (Pelagia 2017). Vattenvegetationen 

är generellt sparsam utifrån iakttagelser från land. Strandkanten utgörs av våtmarker 

bortsett från i sydöst där Peuravaara sluttar relativt brant ned till strandzonen, som utgörs 

av fjällbjörkskog. Sjön har inga riktigt in- eller utlopp, utom vid högt vattenstånd då sjön 

avrinner västerut till Pahtajoki/Unna Soahkejoki. Vid provfiske har abborre fångats i sjön. 

Fågellivet är trivialt, storskrake noterades under 2021. 

 

14b: Unna Soahkejavrras är en ca 10 ha stor sjö. Strandkanten utgörs av omväxlande 

fjällbjörkskog på fastmark och våtmarker. Pahtajoki/Unna Soahkejoki utgör in och utlopp 

till sjön. Beträffande fiskfaunan i sjön finns det bara kända förekomster av gädda. SvärtaVU 

och vigg noterades vid fågelinventeringen 2021. 

 

14c: Öster om Stuor Soahkejavri förekommer en ca 4 ha stor myrsjö utan några tydliga in- 

eller utlopp. Omgivande mark är våtmarksbetonad. Inget underlag gällande det akvatiska 

artvärdet finns. Storlom och salskrake har noterats i sjön, den sistnämnda i samband med 

naturvärdesinventering i augusti 2021. 

Bedömning 
En schematisk bedömning av påtagligt biotopvärde görs för större tjärnar och sjöar utifrån 

en hög naturlighetsgrad. Artvärdet bedöms vara visst utifrån representativ, i vissa fall 

relativt artrik, fauna av sjöfågel men relativt artfattiga fiskbestånd. Sammantaget bedöms 

objekten ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). För sjön öster om Stuor Soahkejavri är 

dessa bedömningar preliminära då detaljerad kunskap om akvatiska artvärden saknas. 
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4.6 Landskapsobjekt 

Landskapsobjekt L1: Mosaikartat område med sjöar, våtmarker och fjällbjörkskog. 

Beskrivning 
I den norra delen av inventeringsområdet finns ett större område (Figur 4.6.1) med en 

mosaikartad blandning av sjöar, vattendrag, våtmarker och fjällbjörkskog. Området hyser 

ett flertal djur- och växtarter, där områdets alla vattenförekomster samt blöta 

våtmarksområden utgör viktiga områden för rastande och häckande fågelarter. I detta 

område har ett flertal enskilda naturvärdesobjekt pekats ut, men området har på 

landskapsnivå en särskild karaktär som kan lyftas fram genom att peka ut detta som ett 

landskapsobjekt. Detta landskapsområde fortsätter norrut utanför inventeringsområdet 

mot Tiansbäcken.  

 

Figur 4.6.1. Ett landskapsobjekt har pekats ut i inventeringsområdets norra del. 
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5 Kartering av Natura 2000-naturtyp 

5.1 Bakgrund och genomförande 

Natura 2000-områden omfattar skydd av specifika naturtyper och utpekade arter. Som ett 

underlag för att bedöma påverkan på ett Natura 2000-område krävs således information 

om utbredningen av förekommande naturtyper i påverkansområdet. 

 

För varje Natura 2000-naturtyp finns en specifik vägledning som sammanfattar dess 

karaktärsdrag samt avgränsningar mot andra naturtyper, dessa finns att tillgå på 

Naturvårdsverket webbsida (Naturvårdsverket 2022). I dessa dokument listas även de så 

kallade typiska arter som utgör en bedömningsgrund för bevarandestatus.  

 

För flera stora Natura 2000-områden i norra Sverige har kartering av Natura 2000-naturtyp 

endast gjorts översiktligt med fjärranalys, detta stämmer även för de aktuella naturtyperna 

inom Rautas samt Torne och Kalix älvsystem. Den analys som utförts kallas Natura-

naturtypskarteringen (Naturvårdsverket 2014), kallad NNK. Karteringen i de specifika 

Natura 2000-områdena är till stor del ej kvalitetsgranskad. 

 

I samband med naturvärdesinventering inom Rautas Natura 2000-område har naturtyper, 

vegetationstyper och typiska arter kartlagts med syfte att kunna kvalitetsgranska och 

korrigera den naturtypskartering som finns i form av NNK (Figur 5.1.1). På ett översiktligt 

sätt har typiska arter för respektive naturtyp noterats. 
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Figur 5.1.1. Befintlig Natura-naturtypskartering för de delar av Rautas samt Torne och Kalix älvsystem som ingått i 

inventeringsområdet. 

5.2 Översiktliga resultat 

Kartering enligt NNK som gjorts med fjärranalys stämmer till viss del överens med 

fältiakttagelser i Rautas. I merparten av området följs avgränsningar mellan naturtyper 

utifrån krontäckningsgrad, markfuktighet och topografi med hög precision. Merparten av 

det område som ingår i inventeringsområdet för Rautas har inom NNK karterats med hög 

noggrannhet, medan vissa randområden i norr har karterats betydligt mer grovt.  

 

Naturtypstolkningen stämmer dock bara måttligt väl utifrån de naturtypsvisa 

vägledningarna som finns att tillgå. Till viss del beror detta på att naturområdena inte 

tydligt omfattas av någon av Natura-naturtyperna utan endast hjälpligt kan passas in i 

någon av dessa kategorier. Detta gäller exempelvis för sumpskogsmiljöer och sjöar. 

 

För andra naturtyper är det mer tydligt att avgränsningen inte är i enlighet med de 

riktlinjer som gjorts vid den nationella tolkningen av Natura 2000-naturtyper. Exempelvis 

så har ett flertal områden av Alpin rished avgränsats nedom trädgränsen trots att sådana 

områden inte ska omfattas av denna naturtyp enligt den naturtypsvisa vägledningen. 

Sannolikt bör dessa områden som utgörs av kärr eller mosseliknande våtmarker, torra-

fuktiga ris- och videmarker eller glest björkbeväxta marker bör i huvudsak föras till 

våtmarksnaturtyperna Öppna mossar och kärr eller Strängflarkkärr och i mindre utsträckning 

till Fjällbjörkskog.  
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De naturtyper som har inkluderats i bevarandeplanen för Rautas omfattar inte alla de 

naturtyper som karterats inom NNK. Exempelvis ingår inte naturtypen Öppna mossar och 

kärr som en egen naturtyp i bevarandeplanen. I bevarandeplanen för Rautas noteras att 

den sammanställning av naturtyper som listas kan vara felaktig och att förekommande 

naturtyper kan ha förbisetts. Det förmodas att alla Natura 2000-naturtyper som inte listats 

gjorts så av misstag och att även dessa bör omfattas av det skydd som föreligger för Natura 

2000-områdets hela areal. 

 

Vid NNK har sjöar och större tjärnar inom Rautas förts till Myrsjöar eller Näringsfattiga 

slättsjöar. Endast den förra naturtypen har inkluderats i bevarandeplanen för Rautas. De 

tjärnar som förekommer i närområdet utgör i flera fall gränsfall om de bör föras till 

naturtyp Myrsjöar, Ävjestrandssjöar eller Icke-Natura naturtyp. 

 

Inom NNK har vissa av områdets naturtyper förts till Alpina vattendrag, medan Pahtajoki 

nedströms väg E10 inte har karterats till någon naturtyp. För Rautasälven finns heller ingen 

naturtypstolkning. Naturtypstolkningen av vattendragen i området bedöms därför som 

helhet vara ofullständig 

 

Vissa områden har inte förts till någon naturtyp utan har angivits som obestämbar 

naturtyp. Ett exempel är de naturtyper med rasmark/klippor av silikat eller basisk typ som 

förekommer i små partier på Eatnamvarri. Dessa bör föras till silikat-naturtypen 

(8110/8210). 

 

Andra exempel på obestämbara områden utförda inom NNK förekommer kring 

vattendrag och består av kärraktiga högörtsängar samt vissa björksumpskogsmiljöer. Den 

förstnämnda naturtypen kan inte enkelt klassificeras till någon enskild naturtyp, möjligen 

Öppna mossar och kärr då viss torvbildning förekommer. Den obestämda sumpskogsmiljön 

kring Pahtajokis biflöde från Tvillingtjärnarna bör föras till Fjällbjörkskog, då den 

alternativa naturtypen Lövsumpskog stämmer dåligt in på denna typ av sumpbjörkskogar 

och i allmän inte ska förekomma i alpin zon. De naturtypsvisa vägledningarna är dock inte 

helt tydliga vart denna typ av björksumpskog ska föras. 

 

Vissa mindre områden har inom NNK förts till Icke-natura naturtyper, detta gäller 

exempelvis artificiella miljöer som järnväg och vägar samt vissa blockrika kalfjällsmiljöer 

som inte omfattas av någon Natura-naturtyp. 

 

I kartorna nedan visas en justerad version av den kartering som gjorts i NNK (Figur 5.1.2–

5.1.5). I Tabell 5.1.1 redovisas vilka naturtyper som avgränsats i bevarandeplanen, i 

naturanaturtypskartering respektive i föreliggande fältinventering.  

 

De huvudsakliga ändringar som gjorts motsvarar att Näringsfattiga slättsjöar ändrats till 

Ävjestrandssjöar, samt att Alpin rished nedom trädgränsen har förts till Öppna mossar och kärr. 

Den sistnämnda justeringen är schematisk sett till att dessa områden bör delas upp mellan 

naturtyperna Fjällbjörkskog och Öppna mossar och kärr, samt möjligen även mindre inslag av 

Skogbevuxen myr och Icke-natura naturtyp. Merparten av dessa områden bedöms dock 

utgöras av Öppna mossar och kärr. 
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Områden som inom NNK klassificerats som Aapamyrar har ändrats till benämningen 

Strängflarkkärr/blandmyr då dessa inte alltid överstiger 20 hektar i storlek, och då 

Aapamyrskomplexen även bör omfatta angränsande områden av Öppna mossar och kärr.   

 

Figur 5.1.2. Uppdaterad Natura-naturtypskarta utifrån fältobservationer. 
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Figur 5.1.3. Uppdaterad Natura-naturtypskarta utifrån fältobservationer, norra delen. 

 

Figur 5.1.4. Uppdaterad Natura 2000-naturtypskarta utifrån fältobservationer, mellersta delen. 
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Figur 5.1.5. Uppdaterad Natura-naturtypskarta utifrån fältobservationer, västra delen. 
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Tabell 5.1.1. Förekommande naturtyper i Rautas Natura 2000-område. 

Naturtyp Kod 

Bevarandeplan 

(hela Natura 2000-

området) 

Natura 2000-

naturtypskarteringen 

(inventeringsområde) 

Fältinventering 

(inventeringsområde) 

Näringsfattiga slättsjöar 3110  X  

Myrsjöar 3160 X X X 

Ävjestrandssjöar 3130   X 

Större vattendrag 3210 X   

Alpina vattendrag 3220 X X X 

Mindre vattendrag 3260 X   

Alpina rishedar 4060 X X X 

Höglänta slåtterängar 6520 X   

Källor och källkärr 7160 X X X 

Rikkärr 7230   X 

Aapamyrar 7310 X X X 

Palsmyrar 7320 X   

Silikatrasmarker 8110 X (Obestämd rasmark) X 

Silikatbranter 8220 X (Obestämd brant) X 

Taiga 9010 X   

Fjällbjörkskog 9040 X X X 

Näringsrik granskog 9050 X   

Lövsumpskog 9080 X (Obestämd sumpskog)  

Skogsbevuxen myr 91D0 X X X 

5.3 Terrestra naturtyper (Rautas fjällurskog) 

Fjällbjörkskog (9040) 

Nordisk fjällbjörkskog 

Beskrivning 
Naturskogsliknande fjällbjörkskog, näringsfattig till näringsrik. Naturtypen omfattar även 

buskmarker nedanför trädgränsen. Måttlig mänsklig påverkan är acceptabel, exempelvis 

viss vedtäkt. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Stora delar av inventeringsområdet inom Rautas utgörs av naturskogsartad fjällbjörkskog 

som uppnår kraven för att räknas till denna naturtyp. Mänsklig påverkan är generellt låg 

i området även om vedtäkt troligtvis förekommit historiskt. Även vissa områden som inom 

NNK karterats som Alpin hed med gles krontäckning nedom trädgränsen bör föras till 

denna naturtyp. 

 

Vissa områden med fjällbjörkskog där fältskiktet präglas av fuktiga förhållanden och en 

marknära grundvattenyta utgör gränsfall mot naturtyp Lövsumpskog. Sådana områden 

förekommer undantagsvis inom inventeringsområdet, till exempel vid foten av 

Eatnamvarri mot våtmarken Kirunavaara, samt i vissa fall i anslutning till vattendrag. 

Enligt vägledningen för denna naturtyp ska dock fjällbjörk inte utgöra det huvudsakliga 

trädslaget och naturtypen ska i regel inte förekomma inom alpin biogeografisk region, 

varför dessa områden förts till Fjällbjörkskog. 
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Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, lavar och fåglar.  

 

Kärlväxter 

De kärlväxter som utgör typiska arter är knutna till ängsbjörkskog. I dessa bestånd 

förekommer ett flertal av dessa arter: fjällkvanne, isvedel, torta, brudborste, grönkulla, 

humleblomster, spindelblomster, hässlebrodd, sälg, fjällskära och nordlundarv. 

 

Lavar 

Knottrig blåslavNT, gulvit renlav, grå renlav, fönsterlav. 

 

Fåglar 

Gråsiska och bergfink förekommer allmänt. I närområdet har stenfalk och mindre 

hackspett noterats under perioden 2015–2021, men inga bekräftade häckningar just inom 

den del av inventeringsområdet som är inom Rautas. Ett troligt äldre bohål av mindre 

hackspett noterades längs ett biflöde till Pahtajoki/Unna Soahkejoki i norra delen av 

inventeringsområdet. 

Alpin rished (4060) 

Fjällhedar och boreala hedar 

Beskrivning 
Alpina rishedar är trädlösa ris-, moss- och lavdominerade hedar, som förutom i alpin 

region även förekommer på isolerade fjäll i boreal region. De utgör den karakteristiska 

vegetationstypen för det alpina området ovanför och norr om fjällbjörkskogen. Fjällhedar 

nedom trädgränsen ska i regel räknas till Fjällbjörkskog. 

Förekomst inom inventerngsområdet 
Alpin rished förekommer inom inventeringsområdet ovan trädgränsen norr om 

Eatnamvarri. I NNK har även områden nedom trädgränsen förts till denna naturtyp vilket 

inte är i enlighet med Naturvårdsverkets tolkning av naturtypen. Dessa områden bör i 

huvudsak avgränsas till våtmarksnaturtyperna Aapamyr eller Öppna mossar och kärr 

alternativt Fjällbjörkskog där det förekommer glest skogbeväxta moränkullar. Där utbredd 

risvegetation utan torvbildning förekommer nedom trädgränsen kan denna möjligen 

utgöra en Icke-natura naturtyp. 

 

Som en generell klassificering har dessa områden förts till Öppna mossar och kärr, där 

flertalet sådana områden ingår i Aapamyrskomplex. 

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, mossor, lavar, fåglar och fjärilar. 

 

Kärlväxter 

Krypljung 
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Lavar 

Gulvit renlav, grå renlav, fönsterlav. 

 

Fåglar 

Dalripa och ljungpipare häckar på rished i området. Jorduggla och fjällvråkNT har 

observerats i närområdet men ej specifikt i hedmiljöerna. Det bedöms dock vara sannolikt 

att de häckar eller födosöker på fjällheden i området under gnagarår. 

 

Fjärilar 

Inga av de typiska arterna har noterats. Merparten av dessa arter hade troligtvis slutat 

flyga vid inventeringstillfället i augusti varför det är ovisst om dessa arter förekommer i 

området. 

Silikatrasmarker (8120) och silikatbranter (8220) 

Silikatrasmarker, silikatbranter och Klippvegetation på silikatrika bergytor 

Beskrivning av naturtypen 
Dessa naturtyper har en lutning som överstiger 30º. Silikatrasmarkerna utgörs av fast berg 

medan rasbranter omfattar rasmaterial som block, sten och finmaterial. Silikatbranter bör 

vara åtminstone 5 m höga, minst 20 m i längd och med en lutning som överstiger 30º 

Förekomst i inventeringsområdet 
På Eatnamvarris topp förekommer mindre partier med branta blockpartier och branter 

utöver de blockrika partier med lägre lutning som förs till Icke-natura naturtyp. Dessa 

områden bör föras till silikatrasmarker respektive silikatbranter. Inom NNK har kartering 

av dessa naturtyper varit oviss då berggrunden inte varit känd, denna bedöms dock 

utgöras av silikater och inte basiska bergarter. 

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter utgörs av kärlväxter och lavar. Inga av kärlväxterna har noterats. Ingen 

noggrann inventering av stenväxande lavar har gjorts, däremot förekommer sannolikt 

vanliga typiska arter som blocklav och vindlav. 

Öppna mossar och kärr (7140) 

Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 

Beskrivning 
Kärr och mossar som inte ingår i naturtyperna Strängflarkkärr/blandmyrar (inom 

Aapamyrskomplex), Rikkärr, Högmossar eller andra våtmarksnaturtyper. Fattiga till 

intermediära kärr som underskrider den arealbaserade avgränsningen mot Aapamyr (20 

ha) eller större topogena kärr utan blandmyrsinslag. EU-definitionen omfattar även små 

sluttande kärr till naturtyp Aapamyrar som enligt den svenska definitionen förs till 

naturtyp Öppna mossar och kärr.  

Förekomsten av naturtypen inom inventeringsområdet 
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Öppna mossar och kärr förekommer allmänt inom den inventerade delen av Rautas Natura 

2000-område. Avgränsningen mot naturtyp Aapamyr är ofta otydlig.  

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, mossor och fåglar. Ett flertal 

typiska arter i grupperna har identifierats i området. 

 

Kärlväxter (urval) 

Nålstarr, vitstarr, sileshårsarter (Drosera sp.), kärrspira, tätört, kallgräs, snip, tuvsäv.  

 

Mossor (urval) 

Röd skorpionmossa, kärrkammossa, trubbuddmossa, myruddmossa, mässingmossa, blek 

skedmossa, kärrkrokmossa, vitmossor (t.ex. rostvitmossa, björnvitmossa, knoppvitmossa, 

krokvitmossa). 

 

Fåglar 

Ljungpipare, grönbena, sädgås (trol. tillfällig). 

Aapamyrar (7310) 

Beskrivning av naturtypen 
Aapamyrar utgörs av större myrar eller myrkomplex (>20 ha) där inslag av minerotrofa 

Strängflarkkärr/blandmyrar i de centrala delarna av myrkomplexet är ett krav. Som 

undertyper i aapamyrskomplex kan även Öppna mossar och kärr, Skogbevuxen myr, Källor och 

källkärr, Myrsjöar m.fl. ingå. Aapamyrar är en prioriterad naturtyp. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Betydande arealer av aapamyrar förekommer inom inventeringsområdet i Rautas. Dessa 

hyser ett flertal av de typiska arter som finns listade för naturtypen, där många är tämligen 

allmänna våtmarksarter. 

 

Den avgränsning som gjorts av Aapamyrar i NNK stämmer inte med Naturvårdsverkets 

vägledning då vissa utpekade områden understiger minimiarealen 20 ha. De karterade 

områden stämmer bättre överens med enskilda objekt av Strängflarkkärr/blandmyrar (7143).  

 

Enskilda sådana objekt åtskiljs i ett flertal fall med andra Strängflarkkärr/blandmyrar av 

områden som inom NNK förts till Alpin rished (se ovan). En sådan kombination av 

naturtyper kan inte tillsammans kallas för ett Aapamyrskomplex. Då karteringen av den 

sistnämnda naturtypen bedöms vara felaktigt gjord och då merparten av dessa marker bör 

föras till Öppna mossar och kärr bildas dock fler sammanhängande Aapamyrskomplex vilket 

ger en bättre helhetskartering.  

 

Stora delar av våtmarkerna i norra delen av inventeringsområdet bildar då stort 

sammanhängande Aapamyrskomplex, inklusive Pahtajänkkä (naturvärdesobjekt 3, 4, 

8a-h). Även en sådan inkluderande klassning av Aapamyrskomplex har dock vissa brister 

och länkarna mellan olika delar av aapamyrskomplexet är i vissa fall svaga så att områdets 
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helhetskaraktär snarare speglar flera sammanhängande mindre strängflarkkärr eller 

blandmyrar. 

Förekomst av typiska arter  
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, mossor och fåglar. 

 

Kärlväxter (urval) 

Rosling, dvärgbjörk, nålstarr, stjärnstarr, trådstarr, dystarr, vitstarr, taggstarr, kråkklöver, 

tuvull, brudsporreF, dytåg, vattenklöver, slåtterblomma, kärrspira, björnbrodd, snip, 

tuvsäv, kallgräs. 

 

Mossor (urval) 

Bandbryum, myruddmossa, käppkrokmossa (fynd från Artportalen, norra Pahtajänkkä), 

kärrkammossa, mässingmossa, piprensarmossa, Philonotis sp., bäcknicka, röd/späd 

skorpionmossa, korvskorpionmossa, gyllenmossa, kärrkrokmossa, blodkrokmossa, 

vitmossor (bland typiska arter t.ex. knoppvitmossa, krokvitmossa, purpurvitmossa). 

 

Fåglar 

I de specifika aapamyrarna förekommer enstaka häckningar av de typiska arterna 

ljungpipare, småspov, gluttsnäppa, svartsnäppa, men inte enbart inom aapamyrskomplex. 

Sädgås har noterats men det rör sig sannolikt om rastande, ej häckande individer. 

Källor och källkärr (7160) 

Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 

Beskrivning 
Källor och utströmningsområden där vegetationen präglas av grundvattenmatat 

källvattenflöde.  

Förekomst inom inventeringsområdet 
Ett antal källor förekommer inom inventeringsområdet. Karteringen enligt NNK omfattar 

vissa punktobjekt med källor samt tre avgränsade källkärr i anslutning till Gilvatjavvri i 

inventeringsområdets västra del. I fält har flera källor påträffats som inte noterats inom 

NNK, särskilt i anslutning till Eatnamvarri sluttningar samt utspritt i höglänta områden 

norr om Eatnamvarri. Det bedöms vara sannolikt att antalet källområden inom Rautas kan 

ha underskattats utifrån NNK-karteringen.  

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter och mossor. 

 

Kärlväxter 

Norrlandsarv, fjälldunört, jordranunkel. 

 

Mossor 

Källjordmossa, myrbryum, källmossor (Philonotis sp.), källpraktmossa, kärrkrokmossa, 

blodkrokmossa, filtrundmossa, stor skedmossa, bäcknicka, purpurskapania. 
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Rikkärr (7230) 

Beskrivning 
Minerotrofa myrar och rika källmiljöer där ständig tillförsel av baskatjonrikt vatten från 

omgivningen sker. Kan ingå som undertyp inom aapamyrskomplex. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Inom NNK har inga områden av naturtyp Rikkärr avgränsats inom Rautas. Detta är inte 

förvånande sett till att det utifrån kartstudier är mycket svårt att förutspå förekomsten av 

baskatjonrika kärr. 

 

Inom inventeringsområdet i Rautas förekommer intermediära kärr tämligen utbrett, med 

förekomster av vissa typiska arter som förekommer både i måttligt mineralrika 

(intermediära) och rikkärr. Exempel på sådana arter är snip, piprensarmossa och röd 

skorpionmossa. Vissa av de typiska arter som utgörs av kärlväxter bedöms i det 

undersökta området vara bättre indikatorer för rikkärr, till exempel brudsporre, hårstarr, 

svartknoppsmossa och kärrtrumpetmossa.  

 

Inom den Habitatinventering som utförs inom ramen för NILS-inventeringen (SLU 2016) 

används vissa poänggivande indikatorarter för att särskilda mellan Rikkärr och andra 

våtmarkstyper. Utifrån denna metodik har tre områden med Rikkärr avgränsats inom 

inventeringsområdet. 

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter och mossor. 

 

Kärlväxter 

Brudsporre, hårstarr, klubbstarr, tätört, dvärglummer, björnbrodd, snip. 

 

Mossor (urval)  

Myruddmossa, trekantig svanmossa, kärrtrumpetmossa, svartknoppsmossa, 

fetbålsmossa, källmossor (Philonotis sp.), skorpionmossor (Scorpidium sp.). 

Skogsbevuxen myr (91D0) 

Beskrivning 
Barr- eller lövskog på torvbildande marker med ett torvlager på minst 30 cm där 

krontäckningen överstiger 30%. För skogbeväxta kärr får krontäckningen vara högst 70%, 

annars avgränsas dessa till sumpskogsnaturtyper. Skogsbevuxen myr är en prioriterad 

naturtyp. 

Förekomst av naturtypen inom inventeringsområdet 
Kärr som är glest bevuxna med fjällbjörk har inom NNK avgränsats som Skogsbevuxen myr 

till ett 1,5 ha stort område kring bäcken Pahtajoki/Unna Soahkejoki uppströms sjön Unna 

Soahkejärvi. 
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Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, mossor och fåglar. Urvalet av 

typiska arter speglar till stor del skogbevuxen myr som förekommer i barrskogsområden, 

och inga av de typiska arterna som utgörs av mossor och fåglar har noterats i detta område. 

Kärlväxterna kärrviol och mossviol förekommer dock i området. 

5.4 Akvatiska naturtyper (Rautas och Torne och Kalix älvsystem) 

Gemensamt för vattendragsnaturtyperna 

För att tolkas som någon av de vattendragsnaturtyperna (Större/Mindre/Alpina 

vattendrag) bör det specifika vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara avsevärt 

påverkad av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi, 

markanvändning i närmiljö), dvs med dålig eller otillfredsställande status.  

 

Pahtajoki är längs delar av sin sträckning påverkad då denna är recipient för 

utsläppsvatten från gruvverksamhet, dock är den ekologiska statusen för vattendraget 

Måttlig-God, varför vattendraget ej bedöms vara avsevärt påverkat enligt ovanstående 

definition. 

Alpina vattendrag (3220) 

Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 

Beskrivning 
Alpina och subalpina vattendrag med naturliga vattenståndsfluktuationer och oftast med 

sten-, grus- eller sandbotten. Naturtypen förekommer normalt endast ovanför gränsen för 

sammanhängande barrskog och avgränsas mot land av medelhögvattenlinjen. 

Avgränsningen görs från Större vattendrag utifrån årsmedelvattenföring (<20 m3/s) 

och/eller vattenordning (oftast lägre än 4). 

 

För att tolkas som naturtyp bör vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara 

avsevärt påverkad av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, 

hydrologi, markanvändning i närmiljö), dvs dålig eller otillfredsställande status. 

Förekomst inom inventeringsområdet  
Utifrån vattendragens karaktär bedöms delar av Pahtajoki utgöra naturtyp Alpina 

vattendrag. De sträckor som är strömmande eller forsande över hårdbotten i 

fjällbjörkszonen är tydliga exempel på naturtypen. 

 

Längs Pahtajokis nedersta kilometer rinner vattendraget igenom ett sammanhängande 

barrskogsområde, denna sträcka bör därför föras till naturtyp Mindre vattendrag. Dock 

utgörs strandzonen till vattendraget av fjällbjörk även längs denna sträcka, vilket markerar 

att avgränsningen mellan dessa två naturtyper inte är knivskarp. 

 

Stora delar av Pahtajokis lopp nedströms väg E10 utgörs av lugnflytande 

vattendragssträckor genom myrmark som inte utgör den typiska karaktären för 
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vattendraget. Det är dock ovisst om detta medför att dessa sträckor bör föras till Alpina 

vattendrag eller till Icke-natura naturtyp.  

Förekomst av typiska arter för naturtypen 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter och fisk. 

 

Kärlväxter 

Endast mycket få typiska arter för Alpina vattendrag förekommer längs de relevanta 

vattendragssträckorna. Flertalet av dessa kärlväxter utgörs av rena fjällarter som är 

ovanliga i fjällbjörkskog, endast fjällruta har noterats.  

 

Fisk 

Öring har endast påträffats i de nedersta delarna av Pahtajoki innan mynningen i 

Rautasälven, som utgörs av Mindre vattendrag. Arten tycks inte förekomma i de övre 

delarna av Pahtajoki som utgörs av Alpina vattendrag. 

Mindre vattendrag (3260) 

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 

Beskrivning 
Små eller medelstora vattendrag med lugnflytande, strömmande eller forsande 

vattenföring. 

 

Naturtypen förekommer normalt endast under gränsen för sammanhängande barrskog 

och avgränsas mot land av medelhögvattenlinjen. Avgränsningen görs från Större 

vattendrag utifrån årsmedelvattenföring (<20 m3/s) och/eller vattenordning (oftast lägre 

än 4). 

Förekomst av naturtypen inom inventeringsområdet 
I dess nedre lopp, längs cirka en kilometer, rinner Pahtajoki genom ett sammanhängande 

barrskogsbälte varför denna del av vattendraget förts till Mindre vattendrag. 

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna fisk och bottenfauna. 

 

Fisk 

Öring. Vid undersökningen 2021 var tätheten av öring god vid provtagningslokal AVA18, 

som är belägen i den nedre delen av Pahtajoki (Pelagia 2022b). 

 

Bottenfauna 

Nio arter i grupperna skalbaggar, dagsländor, bäcksländor och nattsländor har påträffats 

vid provtagningslokal AVA18: Elmis aenea, Hydraena gracilis, Baetis muticus, Amphinemura 

borealis, Siphonoperla burmeisteri, Isoperla sp., Philopotamus montanus, Arctopsyche ladogensis, 

Hydropsyche saxonica. 
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Större vattendrag (3210) 

Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 

Beskrivning 
Vattendrag >20 m3/s och/eller strömordning minst 4, i boreal eller alpin zon. För att tolkas 

som naturtyp bör vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara avsevärt påverkad 

av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi, markanvändning 

i närmiljö), dvs dålig eller otillfredsställande status. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Inom Viscariagruvans potentiella påverkansområdet uppfyller Rautasälven kraven för 

vattenföring (årsmedelvattenföring 40 m3/s) varför denna bör föras till Större vattendrag. 

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna fisk, bottenfauna och kärlväxter. 

 

Fisk 

Öring, bergsimpa och elritsa har påträffats vid elfiske.  

 

Bottenfauna 

Sex arter i grupperna skalbaggar, dagsländor, bäcksländor och nattsländor har påträffats 

vid provtagningslokal AVA24 och AVA25 i Rautas: Arctopsyche ladogensis, Amphinemura 

sulcicollis, Athripsodes cinereus, Baetis muticus, Elmis aenea, Ephemerella mucronata (Pelagia 

2022a, Pelagia 2022b). 

 

Kärlväxter 

Ofullständigt kunskapsunderlag. Akvatiska kärlväxter har ej inventerats. 

Näringsfattiga slättsjöar (3110) 

Oligotrofa mineralfattiga vatten på atlantiska sandslätter med amfibisk vegetation bestående av 

notblomster, strandpryl och braxengräs 

Beskrivning 
Oligotrofa (näringsfattiga) klarvattensjöar med kortskottsvegetation. Sjöarna förekommer 

på glacifluviala avlagringar i flacka områden eller i anslutning till istida ås- och 

deltaformationer, ibland i kombination med moräner och fattiga bergarter. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Ett flertal förekommande tjärnar och sjöar inom inventeringsområdet har i NNK förts till 

Näringsfattiga slättsjöar men detta stämmer, utifrån den geologiska definitionen, relativt 

dåligt då jordarten ska utgöras av isälvssediment. I vägledningen för naturtypen anges 

även att naturtypen inte förekommer i alpin biogeografisk zon till vilken 

inventeringsområdet hör. Sammantaget bör inte denna naturtyp vara aktuell för någon av 

sjöarna i området. 
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Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, fåglar, fisk och kräftdjur. 

 

Kärlväxter 

Ofullständigt kunskapsunderlag. Akvatiska kärlväxter har ej inventerats. 

 

Fåglar 

Drillsnäppa, storlom, svärta. 

 

Fisk och kräftdjur 

Kunskapen av förekomsterna av dessa arter är begränsad. I Unna Soahkejavvras 

förekommer inga av de typiska arterna. 

Myrsjöar (3160) 

Naturligt dystrofa sjöar och småvatten 

Beskrivning 
Naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt vatten, färgat vatten med ett 

naturligt lågt pH. Sjöar med längre omloppstid och lägre färgtal kan ändå föras till 

naturtypen. Stränderna ska i huvudsak utgöras av myrmark. 

Förekomst inom inventeringsområdet 

Inom inventeringsområdet förekommer flertalet tjärnar och sjöar som ingår i Rautas och 

Torne och Kalix älvsystem. Då Näringsfattiga slättsjöar enligt tidigare definition ej bedöms 

vara aktuell att tillämpa i området återstår Myrsjöar, Ävjestrandssjöar alternativt Icke-natura 

naturtyp att tillgå.  

 

De sjötyper som finns beskrivna som Natura 2000-naturtyper utgör idealiserade sjötyper. 

I verkligheten utgör en sjö ofta gränsfall mellan dessa naturtyper. För en mer fullständig 

naturtypsbedömning skulle även mer detaljerad kunskap behöva inhämtas av exempelvis 

bottensubstrat, vattenkemi och vattenvegetation. Sjöar med en övervägande andel 

myrmark i strandkanten bedöms dock preliminärt utgöra Myrsjöar.  

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna trollsländor och fåglar. 

 

Trollsländor 

Inga riktade inventeringar av trollsländor har gjorts men den typiska arten fjälltrollslända 

har noterats på flera platser. 

 

Fåglar 

De typiska arterna knipa, sångsvan och salskrake har noterats i tjärnar inom Rautas. 
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Ävjestrandssjöar (3130) 

Oligo-mesotrofa stillastående vatten med vegetation av strandpryl och braxengräs eller annuell 

vegetation på exponerade stränder. 

Beskrivning 
Naturliga oligotrofa-mesotrofa sjöar med flacka stränder som påverkas av naturliga 

störningar som vattenståndsvariationer, ishyvling och strandbete. Omfattar ej 

sprickdalssjöar, ej heller sjöar med i huvudsak stenig/blockig botten eller sjöar på kalfjället. 

Förekomst inom inventeringsområdet 
Sjöar som ej omges av myrmarker och därför inte kan föras till Myrsjöar, kan alternativt 

föras till Ävjestrandssjö. En sjö som Stuor Soahkejavrras har dock huvudsakligen steniga 

eller blockiga stränder, och bör således strikt sett ej omfattas av naturtypen. Trots detta har 

sjöar med minerogena stränder preliminärt förts till Ävjestrandsjöar som bedöms vara det 

mest passande återstående alternativet. Alternativet är att föra sjöarna till Icke-natura 

naturtyp. 

 

Naturtypen Ävjestrandssjöar har inkluderats i Torne och Kalix älvsystem men inte i Rautas. 

Orsaken till detta är okänd och kan ha att göra med oklarheter och svårigheter med att 

skilja mellan de olika sjötyperna.  

Förekomst av typiska arter 
Typiska arter för naturtypen finns i grupperna kärlväxter, fåglar, fisk och kräftdjur. 

 

Kärlväxter 

Ofullständigt kunskapsunderlag då akvatiska kärlväxter inte har inventerats. 

 

Fåglar 

De typiska arterna drillsnäppa, storlom och svärta har noterats i tjärnar och sjöar inom 

Rautas. 

 

Fiskar och kräftdjur 

Ofullständigt kunskapsunderlag. För de sjöar där det finns fiskdata (Stora Abborrtjärn och 

Una Soahkejavrras) förekommer inga av de typiska arterna. 
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6 Riktade artinventeringar 

I detta kapitel ges en mer detaljerad resultatredovisning av utförda artinventeringar inom 

och i nära anslutning till inventering- och verksamhetsområdet.  

6.1 Fågelinventering 

6.1.1 Bakgrund och genomförande 

Områdesbeskrivning 
Inventeringsområdet för fågel omfattar ett 40,3 km2 stort område bestående av Viscarias 

gamla gruvområde, våtmarker, fjällbjörkskog, kalfjäll (alpin zon), sjöar och vattendrag 

(Figur 6.1.1). Altituden i inventeringsområdet varierar från 480 m över havet vid Norra 

Tvillingtjärn till 770 m över havet vid Eatnamvarri. I anslutning till Viscariagruvan ligger 

även en vindkraftspark med sex vindkraftsverk. De södra och centrala delarna av 

inventeringsområdet är relativt kuperade medan de norra delarna består av vidsträckta 

våtmarker med insprängda fjällbjörkskogspartier.  

 

Figur 6.1.1. Kartan visar inventeringsområdet (röd linje) och planerat verksamhetsområde (röd streckad linje) vid 

Viscariagruvan där inventeringen utfördes 2021. 

 

Den dominerande skogstypen är hedbjörkskog, i näringsrika och mer fuktiga miljöer 

förekommer även ängsbjörkskog av låg- eller högört-typ. Våtmarkerna är variationsrika 
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myrområden bestående av topogena och soligena kärr eller backkärr med strukturelement 

som strängflarkkärr, strängblandmyr, källkärr, gölar och utströmningsområden. Inom 

inventeringsområdet finns ett tjugotal tjärnar och sjöar, där Luossajärvi, Stuor Soahkejavri, 

Unna Soahkejavrras och Gilvvatjavri är de största. Centralt genom inventeringsområdet 

rinner Pahtajoki som avvattnas nedströms till Rautasälven.     

Häckfågelinventering 2021 
Inventeringen utfördes längs sju fågelrutter (delsträckor) om totalt 62 km (Figur 6.1.2, 

Tabell 1). En viktig förutsättning vid valet av inventeringsmetod/upplägg var att den 

skulle ge en representativ bild av fågelmiljöerna inom inventeringsområdet samt vara 

möjlig att upprepa vid framtida inventeringar.   

 

Inventeringsrutterna bestämdes utifrån tre grundkriterier: 

 

(i) Rutterna placerades först ut efter ett fast 2 x 2 km rutnät samt inventeringsområdets 
gränser. 

(ii) Rutterna justerades så att respektive rutt skulle inkludera sjöar och vattendrag.  
(iii) Rutterna skulle även passera viktiga miljöer som våtmarker, ängsbjörkskog och 

subalpin zon. 
 

Figur 6.1.2. Inventeringsområdet (röd linje) med de sju fågelrutterna (blåstreckade linjer) vid Viscariagruvan väster om 

Kiruna. Röd streckad linje visar planerat verksamhetsområde. 
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Tabell 6.1.1. Tabellen visar de sju fågelrutterna och inventerad sträcka (km) samt den dominerande biotopen längs den 

inventerade rutten i ordning från den vanligaste till den minst vanliga. 

Fågelrutt Inventerad sträcka (km)  Biotop 

1 9,0 Subalpin zon, hedbjörkskog, ängsbjörkskog 

2 9,1 Våtmark, hedbjörkskog, industriområde 

3 9,4 Hedbjörkskog, våtmark, vattendrag, ängsbjörkskog, sjö 

4 9,3 Hedbjörkskog, våtmark, vattendrag, sjö, ängsbjörkskog 

5 9,1 Våtmark, hedbjörkskog, vattendrag, sjö, industriområde 

6 8,7 Hedbjörkskog, våtmark, sjö, vattendrag 

7 7,5 Hedbjörkskog, våtmark, sjö, industriområde 

 

Fältinventeringen utfördes den 8–11 juni av Billy Lindblom och Isak Vahlström samt den 

18–19 juni av Billy Lindblom, Isak Vahlström, Ulf Sperens, Jörgen Olsson och Jon 

Andersson från Pelagia Nature & Environment AB. Inventeringen utfördes mellan klockan 

03:00 och 08:30 (+/- 30 min). Vid båda inventeringstillfällena var det halvklart till klart 

väder utan nederbörd och med svag/vindstilla till måttlig vind. Temperaturen var relativt 

hög för årstiden med en variation vid första inventeringsperioden mellan +5 och +15 

grader och vid den andra perioden mellan +4 och +14 grader. Samtliga rutter inventerades 

i båda riktningarna, dvs inventerades rutten medsols vid första inventeringen utfördes 

inventeringen motsols vid den andra inventeringen. 

 

För alla observerade arter noterades, antal individer för respektive art, position (GPS-

koordinat i SWEREF99 TM) och häckningskriterium modifierat efter svensk fågeltaxerings 

häckningskriterier (Tabell 6.1.2). Det vanligaste häckningskriteriet var ”spel/sång”, par i 

lämplig häckningsbiotop” och ”arten observerad under häckningstid i lämplig biotop”. 

 
Tabell 6.1.2. 13 av de 20 häckningskriterierna som användes vid häckfågelinventeringen, modifierade från svensk 

fågelinventerings häckningskriterielista.  

Kod  Häckningskriterier 

2 Arten observerad under häckningstid i lämplig biotop 

3 Spel/sång 

4 Par i lämplig häckningsbiotop 

5 Permanent revir 

6 Parningsceremonier och spel 

7 Besök av sannolik boplats 

8 Upprörd eller varnande 

10 Bobygge 

11 Avledningsbeteende 

13 Nyligen flygga ungar eller dunungar 

16 Föda åt ungar 

18 Ruvande fågel 

19/20 Bo med ägg eller ungar 
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Hackspettsinventering 2021 
Utöver häckfågelinventeringen utfördes även en hackspettsinventering mellan den 13–15 

april 2021 av Jörgen Olsson, Pelagia Nature & Environment AB. Inventeringen 

genomfördes med skidor längs tre delsträckor om total 44,7 km (Figur 6.1.3) mellan 

klockan 04:30 och 10:00. Vädret var vid inventeringstillfället klart och relativt kallt (-16 till 

-2 grader) med endast svag vind.  

 

Figur 6.1.3. Kartan visar inventeringsområdet (röd linje) med tre inventeringsrutter för hackspett (röd streckad linje) 

som inventerades mellan den 13–15 april. 

Fågelinventering 2015–2016 
I föreliggande rapport inkluderas även enstaka fågelobservationer från 2015 och 2016 års 

inventeringar i området kring Viscariagruvan, varför en översiktlig presentation av dessa 

inventeringar ges nedan.   

 

Under 2015 och 2016 utfördes natur- och fågelinventeringar inom en tredjedel (14,2 km2) 

av 2021 års inventeringsområde (Figur 6.1.4) av Jörgen Olsson, Pelagia. Under perioden 

15–19 juli 2015 samt 8–11 juni och 20 mars 2016 noterades sammanlagt 57 fågelarter.  
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Figur 6.1.4. Inventeringsområdet för 2015 och 2016 års inventeringar (gråstreckad linje). Röd linje visar 

inventeringsområdet för 2021 års inventeringar.  

6.1.2 Resultat och diskussion 

Alla i Sverige vilt förekommande fåglar är fridlysta enligt 4§ i artskyddsförordningen, 

därutöver är 66 fågelarter upptagna i artskyddsförordningen bilaga 1 (fågeldirektivet) som 

medför att särskilda skyddsområden behöver utses (Svensk författningssamling 2007). 

 
Redovisade resultat kommer att omfatta både en allmän resultatredovisning av 

fågelfaunan inom inventeringsområdet samt rödlistade arter (SLU Artdatabanken 2020) 

och arter upptagna i artskyddsförordningen bilaga 1 (fågeldirektivet). 

Allmän beskrivning av fågelfaunan  
Totalt noterades 85 arter, där 28 fågelarter är rödlistade och 15 finns upptagna i 

artskyddsförordningen bilaga 1 (Tabell 6.1.3). Några av de vanligaste arterna var (siffran 

inom parentes motsvarar i merparten häckningskriterierna sjungande/revirhävdande 

individ eller ett par) lövsångare (320), bergfink (170), ängspiplärka (135), sävsparv (75), 

rödvingetrast (59), gulärla (53), grönbena (41) och blåhake (35). Av de 85 noterade arterna 

bedöms 72 arter regelbundet häcka inom inventeringsområdet (Tabell 6.1.3). 

     

Trots gynnsamma förhållanden och att tre delsträckor om total 44,7 km inventerades 

kunde inga spelande hackspettar noteras vid hackspetsinventeringen år 2021. Vid 

inventeringarna år 2015 noterades mindre hackspett på två olika lokaler inom 

inventeringsområdet.  
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Tabell 6.1.3. Tabellen redovisar noterade fågelarter, en notering motsvarar i merparten häckningskriterierna spel/sång 

eller ett par/revir. Statuskolumnen anger hur vanlig arten varit i inventeringsområdet och enskilda väl avgränsade 

observationer klassats enligt följande: Enstaka = 1–4 observationer, Mindre allmän = 5–19 observationer, Allmän = 20–

50 observationer och Mycket allmän = fler än 50 observationer. I kolumnen Häckande, markerar ett (X) att arten 

bedöms vara en regelbunden häckfågel inom inventeringsområdet. För de arter som är rödlistade markeras 

kategoritillhörigheten med NT (nära hotad) eller VU (sårbar). Art fridlyst enligt 4 § i artskyddsförordningen anges med 

förkortningen 4§ och om arten även är upptagen i bilaga 1 (fågeldirektivet) anges det med förkortningen b1. 

Artnamn Status Häckning Kategori Skyddsstatus 

Backsvala Enstaka  VU 4§ 

Bergfink Mycket allmän X  4§ 

Björktrast Allmän X NT 4§ 

Blå kärrhök* Enstaka X NT 4§, b1 

Blåhake Allmän X  4§, b1 

Bläsand Mindre allmän X VU 4§ 

Bofink* Enstaka   4§ 

Brushane  Mindre allmän X VU 4§, b1 

Buskskvätta  Enstaka X NT 4§ 

Dalripa Allmän X  4§ 

Dubbeltrast  Enstaka X  4§ 

Domherre Enstaka X  4§ 

Drillsnäppa Enstaka X NT 4§ 

Dvärgbeckasin Enstaka X  4§ 

Dvärgsparv Enstaka X VU 4§ 

Enkelbeckasin Allmän X  4§ 

Fiskmås  Enstaka X  4§ 

Fjällvråk* Enstaka X NT 4§ 

Gluttsnäppa Enstaka X  4§ 

Gransångare  Enstaka X  4§ 

Grå flugsnappare Enstaka X  4§ 

Grågås  Mindre allmän   4§ 

Gråsiska Allmän X  4§ 

Gråsparv  Enstaka   4§ 

Gråtrut  Mindre allmän  VU 4§ 

Gräsand Mindre allmän X  4§ 

Grönbena Allmän X  4§, b1 

Grönfink Enstaka   4§ 

Grönsiska Enstaka   4§ 

Gulsparv  Enstaka X NT 4§ 

Gulärla Mycket allmän X  4§ 

Gök Mindre allmän X  4§ 

Göktyta Enstaka X  4§ 

Havstrut  Enstaka  VU 4§ 

Havsörn* Enstaka  NT 4§, b1 

Hökuggla* Enstaka X  4§, b1 

Jorduggla* Enstaka X  4§, b1 

Knipa Mindre allmän X  4§ 

Korp Mindre allmän X  4§ 

Kricka  Mindre allmän X VU 4§ 

Kråka Mindre allmän X NT 4§ 
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Artnamn Status Häckning Kategori Skyddsstatus 

Lappmes Enstaka X NT 4§ 

Lappsparv Enstaka X VU 4§ 

Ljungpipare Mindre allmän X  4§, b1 

Lövsångare Mycket allmän X  4§ 

Mindre hackspett* Enstaka X NT 4§ 

Mindre korsnäbb Mindre allmän X  4§ 

Mosnäppa Enstaka X  4§ 

Rödbena Enstaka X  4§ 

Rödstjärt  Allmän X  4§ 

Rödvingetrast Allmän X NT 4§ 

Salskrake* Enstaka X  4§, b1 

Sidensvans Enstaka X  4§ 

Sjöorre  Enstaka X  4§ 

Skata  Enstaka X  4§ 

Skedand Enstaka  NT 4§ 

Skrattmås  Enstaka X NT 4§ 

Smalnäbbad simsnäppa Mindre allmän X  4§, b1 

Småskrake Enstaka X  4§ 

Småspov Enstaka X  4§ 

Stare Mindre allmän  VU 4§ 

Stenfalk Enstaka X NT 4§, b1 

Stenskvätta Enstaka X  4§ 

Storlom Enstaka X  4§, b1 

Storskrake Enstaka X  4§ 

Strömstare Enstaka X  4§ 

Större strandpipare Enstaka X  4§ 

Svarthakedopping  Enstaka X  4§, b1 

Svartsnäppa Enstaka X NT 4§ 

Svärta Mindre allmän X VU 4§ 

Sångsvan Enstaka X  4§, b1 

Sädesärla Enstaka X  4§ 

SädgåsØ Enstaka  VU  

Sävsparv Mycket allmän X NT 4§ 

Sävsångare  Mindre allmän X  4§ 

Talgoxe Enstaka X  4§ 

Talltita Enstaka X NT 4§ 

Taltrast Mindre allmän X  4§ 

Tornfalk  Enstaka X  4§ 

Trana Mindre allmän X  4§, b1 

Trädpiplärka Enstaka X  4§ 

Varfågel* Enstaka X  4§ 

Vigg Mindre allmän X  4§ 

Vitkindad gås  Enstaka   4§ 

Ängspiplärka Mycket allmän X  4§ 

* Art noterad vid 2015–2016 års inventeringar.   

Ø I Sverige förekommer två raser av sädgås (taiga- och tundrasädgås) men det är bara taigasädgås som häckar i Sverige. 

Sädgås noterades vid det första inventeringstillfället men det gick ej att avgöra vilken ras det var. 
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Rödlistade arter och arter upptagna i artskyddsförordningen bilaga 1 
Sammanlagt noterades 38 arter som är rödlistade och/eller upptagna i 

artskyddsförordningen bilaga 1 (fågeldirektivet), av de 28 rödlistade arterna är 16 listade i 

kategori nära hotad (NT) och 12 i kategorin sårbar (VU) (Tabell 6.1.3). Nedan följer en 

redovisning av samtliga noterade fynd (par) av rödlistade arter och arter upptagna i bilaga 

1 i artskyddsförordningen inom inventeringsområdet vid häckfågelinventeringen år 2021, 

uppdelade på fyra grupper: (1) Andfåglar, sångsvan och måsfåglar, (2) Rovfåglar och 

ugglor, (3) Vadare och trana samt (4) Tättingar.  

Andfåglar, sångsvan och måsfåglar 
Sammanlagt noterades 12 arter i grupp 1 (Figur 6.1.5), vanligast var kricka och svärta med 

12 respektive 6 noteringar. Sångsvan noterades med par i tre sjöar/tjärnar. Bland 

måsfåglarna var gråtrut vanligast med 19 individer men det var mestadels ungfåglar som 

noterades, för både havstrut och skrattmås gjordes bara ett fynd vardera (Figur 6.1.5). 

 

Figur 6.1.5. Figuren visar noterade rödlistade och skyddsklassade (fågeldirektivet) fåglar i gruppen andfåglar, sångsvan 

och måsfåglar inom och/eller i nära anslutning till inventeringsområdet samt planerat verksamhetsområde. En symbol 

motsvarar i merparten av alla fall ett revir med en sjungande/revirhävdande individ eller ett par. Fyndet av salskrake i 

Stora Abborrtjärn gjordes år 2016, arten noterades ej under fågelinventeringen år 2021. 
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Rovfåglar och ugglor 
Bland gruppen rovfåglar och ugglor gjordes bara ett fynd vid häckfågelinventeringen 2021, 

vilket var stenfalk som noterades i de södra delarna av inventeringsområdet (Figur 6.1.6). 

Övriga fynd av blå kärrhök, fjällvråk, havsörn och jorduggla gjordes år 2015 och hökuggla 

noterades vårvintern år 2016 (Figur 6.1.6). De noterade arterna förutom havsörn bedömdes 

häcka inom eller i nära anslutning till inventeringsområdet under respektive år. 

 

Figur 6.1.6. Noterade rödlistade och skyddsklassade (fågeldirektivet) fåglar i gruppen rovfåglar och ugglor inom 

och/eller i nära anslutning till inventeringsområdet samt planerat verksamhetsområde. Grå streckad linje visar 

2015-2016 års inventeringsområde. En symbol motsvarar i merparten av alla fall ett revir med en 

sjungande/revirhävdande individ eller ett par. 
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Vadare och trana 
Den vanligaste arten i gruppen vadare och trana var grönbena med 41 noteringar och 

ljungpipare med 18 noteringar inom, eller i nära anslutning till, inventeringsområdet 

(Figur 6.1.7). Arterna som endast noterades med några enstaka fynd var drillsnäppa, 

dvärgbeckasin och svartsnäppa (Figur 6.1.7).    

 

Figur 6.1.7. Noterade rödlistade och skyddsklassade (fågeldirektivet) fåglar i gruppen vadare och trana inom och/eller i 

nära anslutning till inventeringsområdet samt planerat verksamhetsområde. En symbol motsvarar i merparten av alla 

fall ett revir med en sjungande/revirhävdande individ eller ett par. 
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Tättingar och mindre hackspett 
Sammanlagt noterades 14 arter i grupp 4 (Figur 6.1.8), vanligast var sävsparv och 

rödvingetrast med 75 respektive 59 noteringar. Ovanliga arter som endast noterades med 

några enstaka fynd var backsvala, buskskvätta, dvärgsparv, gulsparv, lappmes, lappsparv, 

mindre hackspett och talltita (Figur 6.1.8). Mindre hackspett noterades inte under 

häckfågelinventeringen 2021 utan de två fynden som presenteras i Figur 6.1.8 gjordes år 

2015.   

 

Figur 6.1.8. Figuren visar noterade rödlistade och skyddsklassade (fågeldirektivet) fåglar i gruppen tättingar och mindre 

hackspett inom och/eller i nära anslutning till inventeringsområdet samt planerat verksamhetsområde. En symbol 

motsvarar i merparten av alla fall ett revir med en sjungande/revirhävdande individ eller ett par.  
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6.2 Utterinventering 

6.2.1 Bakgrund 

UtterNT (Lutra lutra) är 90–120 cm lång, väger normalt mellan 5–10 kg och som hos andra 

mårddjur är honan betydligt mindre än hanen. Födan består till största delen av fisk, där 

en vuxen utter vanligtvis konsumerar 1–1,5 kg fisk per dygn (Erlinge 1971), men den äter 

även groddjur, kräftor, fåglar, mindre däggdjur samt större insekter. Idag förekommer 

utter sparsamt över hela Sverige med undantag för Gotland där den saknas. Arten har 

återhämtat sig från 1970–80 talets mycket låga populationstätheter men saknas fortfarande 

i vissa delar av Syd- och Mellansverige. I slutet av 1980-talet bedömdes den svenska 

utterpopulationen till 500–1000 djur, varav endast ett 50-tal bedömdes finnas i södra 

Sverige (Bisther & Roos 2006). Populationsnedgången berodde främst på höga halter av 

miljögiftet PCB, reglering och utbyggnad av vattendrag, utdikning av sjöar och våtmarker 

samt jakt (Bisther & Roos 2006, Artfakta 2021).  

 

Där utter förekommer håller den revir/hemområden som den regelbundet patrullerar och 

markerar med signalmarkeringar. En vuxen hane kan göra turer på 10 km per natt. En 

utterhonas hemområde varierar mellan 7–10 km i diameter medan en hanes hemområde 

kan vara mer än dubbelt så stort (>20 km) (Erlinge 1971). En familjegrupp består av en 

hona och vanligtvis en till tre ungar och de följs åt hela det första året. Vintertid är utter 

ofta beroende av strömmande vatten.   

 

Utter är fridlyst enligt 4§ artskyddsförordningen och listad i art- och habitatdirektivets 

bilaga 2 och 4 (SFS 2007:845). Utter är en utpekad art för skydd inom Natura 2000-

områdena Rautas samt Torne och Kalix älvsystem. 

 

Förekomst av utterspår har tidigare noterats i anslutning till Unna Soahkejoki strax norr 

om det planerade verksamhetsområdet vid Viscariagruvan (Pelagia 2017, Enetjärn Natur 

AB 2010). Då arten omfattas av skyddsbestämmelser enligt artskydds- och Natura 2000-

regelverk har en mer omfattande inventering utförts år 2021 för att öka kunskapen om 

förekomst av utter i närområdet. 

6.2.2 Genomförande 

Inventeringsområdet omfattar vattendrag, sjöar och tjärnar samt omgivande mark kring 

Viscariagruvan. Vattendrag och vattenförekomster som ingått i inventeringsområdet är, 

(1) Pahtajoki från källflöden till bron vid E10, (2) Pahtajoki från bron vid E10 till 

Rautasälven, (3) vattendrag från Tvillingtjärnarna och källflöden (4) Tiansbäcken 

nedströms E10 till Rautasälven, (5) 2,9 km av Rautasälven (200 m uppströms Tiansbäckens 

utlopp till 700 m nedströms Käyräjoki utlopp) (Figur 6.2.1). 
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Figur 6.2.1. Kartan visar området kring Viscariagruvan och rödfärgade sträckor (1–5) där inventering efter utter 

utfördes. Röd streckad linje visar planerat verksamhetsområde.   

 

Syftet med inventeringen var att undersöka om/hur utter nyttjar området som att 

exempelvis identifiera viktiga födosöksområden eller förekomst av familjegrupper. 

Fältinventeringen utfördes med skidor längs med 26 km vattendrag (Pahtajoki, 

Tiansbäcken, Käyräjoki och Rautasälven) och 7 km övrig mark som exempelvis våtmark, 

skogsmark och mark med källor och utströmningsområden (Figur 6.2.2).  

 

Fältinventeringen utfördes den 8–9 mars, 22 mars samt den 13–15 april av Jörgen Olsson, 

Pelagia Nature & Environment AB och inventeringen omfattade spår och spillning från 

utter.  

 

Eftersom inventeringen utfördes relativt sent på vintersäsongen då det finns många 

hålrum mellan is och vatten som utter kan färdas genom, så undersöktes forssträckor med 
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öppet vatten extra noga. Andra lämpliga sträckor som inventerades extra noggrant var 

exempelvis broar, vägtrummor, inlopp i vattendrag och in-/utlopp till sjöar samt 

strandbrinkar och närliggande mark som uttrarna kan tänkas nyttja för att gena eller leta 

föda. Förfarandet att inventera långa sträckor utmed vattendragen med skidor är också att 

föredra då det blir lättare att upptäcka enstaka upp/nedgångshål genom snö och is. 

Snöförhållandena var vid inventeringstillfället goda med någon/några dagar gammal 

nysnö. 

 

Åldersbestämning av utterspår och spårstämplar är ingen exakt vetenskap och kan variera 

mycket beroende på närmast föregående väderlek med en variation i nederbörd, 

temperatur och vind. I föreliggande rapport används tre olika åldersintervall för 

observerade spår: färskt motsvarar 1–3 dygn, äldre motsvarar 1 vecka och gammalt 

motsvarar 1–2 veckor eller mer.  

6.2.3 Resultat och diskussion 

Resultaten av utterinventering i föreliggande rapport bygger på undersökningar från fem 

delområden (lokaler) inom inventeringsområdet: (1) Pahtajoki upp, (2) Pahtajoki ned, 

(3) Tvillingtjärnarna med utlopp i Pahtajoki, (4) Tiansbäcken ned och (5) Rautasälven 

(Tabell 6.2.1 och Figur 6.2.2).  

 
Tabell 6.2.1. Inventeringen utfördes i fem olika lokaler (1–5) inom det inventerade området kring Viscaria. I 

kolumnerna Period 1 till Period 3 redovisas den sträcka (km) som undersöktes vid respektive vattendrag under 

inventeringarna period 1 (10–11 mars), period 2 (22 mars) och period 3 (13–15 april).  

Lokalnamn Vattendrag, lokalbeskrivning Period 1 Period 2 Period 3 

1. Pahtajoki upp 
Pahtajoki – från bron vid E10 uppströms till 

källflöden vid Eatnamvarri, Gilvvatjavri, Kirunavuoma  
4,3 km 4,3 km 16,7 km 

2. Pahtajoki ned 
Pahtajoki – från bron vid E10 nedströms till utloppet i 

Rautasälven  
6,9 km 0,7 km 6,5 km 

3. Tvillingtjärnarna 
Mindre vattendrag uppströms Tvillingtjärnarna och 

nedströms till utloppet i Pahtajoki 
– 2,7 km 2,9 km 

4. Tiansbäcken ned 
Tiansbäcken – från bron vid E10 nedströms till 

utloppet i Rautasälven 
3,8 km – 3,8 km 

5. Rautasälven 
Rautasälven – 300 m uppströms Tiansbäckens utlopp 

till 800 m nedströms Käyräjoki utlopp och Käyräjoki 
4,8 km – 0,7 km 
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Figur 6.2.2. Kartan visar de inventerade vattendrag och mark uppdelade på fem lokaler (siffrorna 1–5 mellan respektive 

svarta streck) där utterinventeringen utfördes den 10–11 mars, 22 mars och den 13–15 april 2021. Röd streckad linje 

visar planerat verksamhetsområde. 
 

I Pahtajoki, Tiansbäcken, Käyräjoki, Rautasälven och i vattendraget från Tvillingtjärnarna 

påträffades spår och/eller spillning från utter. Vid alla inventerade lokaler (1–5) noterades 

färska samt äldre/gamla spår, tillsammans med spillning på ett flertal ställen och vid 

samtliga inventeringstillfällen. Detta visar att utter uppehållit sig under en längre tid (flera 

veckor) i inventeringsområdet. Vid Pahtajoki (lokal 1–2) och Tiansbäcken noterades färska 

spår från minst en familjegrupp.     

 

Nedan följer inventeringsresultat från respektive lokal. 

1. Pahtajoki upp 
Lokalen är mestadels lugnflytande och istäckt vintertid. Sträckor med öppet vatten 

förekommer framför allt i de övre delarna vid Eatnamvarri/Soahkevarris slutting och 
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nedströms sjön Unna Soahkejavrras. Sammanlagt undersöktes 4,3 km period 1, 4,3 km 

period 2 och 16,7 km period 3 av Pahtajoki uppströms E10, i anslutning till Viscariagruvan 

och planerat verksamhetsområde. Vid de första två inventeringsperioderna undersöktes 

sträckan från E10-bron till Unna Soahkejavrras. Den sista inventeringen (period 3) var mer 

omfattande och förutom att mer av Pahtajoki inventerades så undersöktes även källor och 

utströmningsområden från delar av Pahtajokis källflöden (Figur 6.2.3).   

 

Vid första inventeringen den 8 mars noterades inga spår. Under den andra inventeringen 

den 22 mars noterades äldre spår från en hane på fem ställen längs den inventerades 

sträckan (Figur 6.2.3). Vid forssträckan nedströms Unna Soahkejavrras noterades även 

spillning. I samband med den sista inventeringen den 13–14 april noterades spår efter en 

familjegrupp bestående av en hona med en fjolårsunge på flera ställen, från E10 upp till 

källflödena på Eatnamvarris slutting och de övre delarna av Kirunavuoma (Figur 6.2.3).  

 

Figur 6.2.3. Kartan visar resultaten från inventeringen av lokal 1 (Pahtajoki upp), där både färska och äldre utterspår 

samt spillning noterades. Rödfärgade partier visar spår efter en familjegrupp och grönfärgade partier visar spår från en 

hane. Röd streckad linje visar planerat verksamhetsområde. 

 

Familjegruppen hade rört sig uppströms och spåren bedömdes vara färska (1–2 dygn 

gamla) (Figur 6.2.4). På sluttningen av Eatnamvarri och Soahkevarri samt vid de övre 

delarna av Kirunavuoma hade familjegruppen rört sig ca 7 km genom 

fjällbjörkskog/våtmark och besökt källor och utströmningsområden (Figur 6.2.3 och 6.2.5). 
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Figur 6.2.4. Färska spår med fram och baktassar från en hona och en unge. Spåren från honans framtass är 8 cm och 

från fjolårsungen mäter framtassen 6,5–7 cm.   

 

Figur 6.2.5. Vinteröppen källa/utströmningsområde på Eatnamvarris sluttning samt spår efter födosökande hona med 

unge.    
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2. Pahtajoki ned 
Lokalen Pahtajoki ned undersöktes framför allt vid period 1 och 3 då hela sträckan mellan 

E10 och Rautasälven inventerades. Inventeringen startade vid E10 och fortsatte nedströms 

till utloppet i Rautasälven (Figur 6.2.6). Merparten av lokalen är lugnflytande och öppna 

forssträckor finns bara i de nedersta delarna (250 m) innan utloppet till Rautasälven. Vid 

period 2 undersöktes bara 0,7 km av lokalen och då närmast E10. 

 

Vid första inventeringsperioden noterades gamla spår från en hane i den nedersta delen 

av Pahtajoki, nära utloppet i Rautasälven (Figur 6.2.6). Den familjegrupp (hona med 

fjolårsunge) som spårades i Pahtajoki upp (lokal 1) vid inventeringarna i april hade vandrat 

upp längs Pahtajoki och kommer troligtvis från Rautasälven (spåren är äldre, några dygn 

till 1 vecka gamla). Uttrarna har rört sig långa sträckor i hålrum mellan vatten och de övre 

is-/snölagret och spår noterades bara på fem ställen längs lokalen (Figur 6.2.6-6.2.8). 

 

Figur 6.2.6. Kartan visar resultaten från inventeringen av lokal 2 (Pahtajoki ned), där både relativt färska och äldre 

utterspår noterades.  
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Figur 6.2.7. Fotot visar nedre delarna av Pahtajoki, 1,2 km uppströms Rautasälven med äldre spår från en familjegrupp 

(hona och fjolårsunge). Mitt i bilden syns två spårlöpor som senare går ihop till ett spår i bildens nederkant.    

 

Figur 6.2.8. Nedgångshål genom snön vid Pahtajoki som använts av hona med unge.    
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3. Tvillingtjärnarna 
Totalt undersöktes 2,7 km (period 2) och 2,9 km (period 3) av vattendraget som rinner 

genom Tvillingtjärnarna (Figur 6.2.9). Merparten av lokalen är lugnflytande och därmed 

täckt med is under vinterhalvåret, det är bara vid utloppet från Norra Tvillingtjärnen som 

det vintertid finns partier med öppet vatten.   

 

Vid första inventeringen den 22 mars noterades en äldre, 50 m lång spårlöpa samt upp-

/nedgångshål efter en hane 250 m uppströms utloppet i Pahtajoki (Figur 6.2.9-6.2.10), vid 

den andra inventeringen (period 3) noterades inga spår.   

 

Figur 6.2.9. Kartan visar resultaten från inventeringen av lokal 3 (Tvillingtjärnarna), där en äldre spårlöpa från en hane 

noterades.   
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Figur 6.2.10. Äldre utterspår 250 m uppströms sammanflödet med Pahtajoki.    

4. Tiansbäcken ned 
Lokalen Tiansbäcken ned omfattar 3,8 km från E10 till utloppet i Rautasälven och 

inventerades period 1 och 3. Inventeringen startade vid utloppet i Rautasälven och vid 

båda inventeringarna noterades äldre spår från en hane i de nedre delarna (0–900 m) av 

Tiansbäcken. Vid första inventeringsperioden noterades spår från sammanflödet och ca 

900 m uppströms. Vid den andra inventeringen (period 3) noterades en äldre spårlöpa 450 

uppströms sammanflödet, spåret kom in till Tiansbäcken från Rautasälven i norr 

(Figur 6.2.11). 

 

Vid den andra inventeringen (period 3) noterades även färska spår från en familjegrupp 

(hona med fjolårsunge) ca 2,3 km uppströms utloppet i Rautasälven (Figur 6.2.11). 

Ytterligare 200 m längre uppströms fanns tre spår, dels familjegruppens, dels en spårlöpa 

från en hane som var något dygn äldre (Figur 6.2.12). Ytterligare 250 m fram viker 

familjegruppens spårlöpa av från bäcken och går ut på våtmarken norr om Tiansbäcken, 

efter ytterligare 700 m återkom spåren ner till bäcken igen och försvinner ner under isen 

(Figur 6.2.11).  
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Figur 6.2.11. Kartan visar resultaten från inventeringen av lokal 4 (Tiansbäcken ned), där både färska och äldre 

utterspår noterades. Rödfärgade partier visar spår efter en familjegrupp och grönfärgade partier visar spår från en 

hane.  

 

Figur 6.2.12. Färska spår med fram och baktassar från en hona och en unge samt en vuxen hane. Spårlöpan från hanen 

bedömdes vara något dygn äldre än familjegruppens spår. Spåren från honans framtass var 8 cm och från fjolårsungen 

var framtassen 7 cm medan hanens framtass mätte 9,5–10 cm. 
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5. Rautasälven 
Lokalen Rautasälven är en 2,9 km lång och 30–100 m bred sträcka med flera forsar som 

vintertid har öppet vatten. 1,4 km nedströms utloppet för Pahtajoki mynnar Käyräjoki ut i 

Rautasälven från norr. Totalt undersöktes 4,8 km (period 1) och 0,7 km (period 3) av 

lokalen. Både äldre/gamla spår noterades vid den första inventeringen (period 1) men de 

flesta spåren var svåra att studera på nära håll då isförhållandena så här års är mycket 

förrädiska med dubbelisar och stora hålrum (Figur 6.2.13 och 6.2.14). En äldre spårlöpa 

från en hane noterades även i Käyräjokis nedre delar (0–200 m uppströms). Vid andra 

inventeringen (period 3) noterades ett relativt färskt spår från en hane ca 450 m uppströms 

Tiansbäckens utlopp, spåret gick från Rautasälven till Tiansbäcken (Figur 6.2.12).   

 

Figur 6.2.13. Kartan visar resultaten från inventeringen av lokal 5 (Rautasälven), där färska och äldre utterspår 

noterades. Grönfärgade partier visar spår från minst en hane. 
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Figur 6.2.14. Lokal 5, Rautasälven har under vintern flera forssträckor med öppet vatten, men dessa är samtidigt 

svårinventerade då de har flera is- och snötäckta hålrum. En äldre/gammal spårlöpa syns i bildens högra kant.  

6.2.4 Sammanfattning  

Syftet med undersökningen var att inventera och beskriva förekomst av utter och notera 

eventuell förekomst av familjegrupper i vattenförekomster i närområdet till den planerade 

verksamheten vid Viscariagruvan. Vid alla inventerade lokaler (1–5) noterades färska samt 

äldre/gamla spår och spillning vilket visar att utter uppehållit sig under en längre tid (flera 

veckor) i inventeringsområdet (Figur 6.2.15).  

 

I Pahtajoki (lokal 1–2) och Tiansbäcken (lokal 4) noterades färska spår från en familjegrupp, 

då spårstämplarna efter hona och unge är ungefär lika stora i båda lokalerna går det inte 

att utesluta att det är samma familjegrupp.     

 

Utifrån resultat och observationer gjorda under mars-april 2021 i närområdet till 

Viscariagruvan (lokal 1–3) är det framför allt de övre delarna av Pahtajoki som är viktiga 

födosöksområden för utter. I både Pahtajoki nedströms E10 (lokal 2) samt vid Tvilling-

tjärnarna (lokal 3), som vintertid har få sträckor med öppet vatten noterades få spår efter 

utter.  

 

Sammantaget bedöms Pahtajoki och då speciellt i området kring Unna Soahkejavrras samt 

källmiljöerna vid Eatnamvarri och Soahkevarri vara viktiga områden för utter vintertid.  
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Figur 6.2.15. Kartan visar inventerade vattendrag och vattenförekomster (lokal 1–5) kring Viscariagruvan där utterspår 

från både familjegrupp samt en till flera hanar noterades i mars-april 2021. Röd streckad linje visar planerat 

verksamhetsområde. 
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6.3 Groddjursinventering 

6.3.1 Bakgrund och genomförande 

Samtliga i Sverige förekommande groddjur omfattas av fridlysning enligt 4 § eller 6 § 

artskyddsförordningen och finns listade i dess bilaga 1 eller bilaga 2.  

 

I Kiruna kommun finns kända förekomster av vanlig groda, vanlig padda och åkergroda.  

Vanlig groda och åkergroda har tidigare påträffats i området runt Kiruna. Rapporterade 

fynd på Artportalen redovisas i Figur 6.3.1. Åkergroda har rapporterats från Kirunavuoma, 

söder om inventeringsområdet, år 2017. 

 

Figur 6.3.1. Rapporterade fynd av groddjur till Artportalen i Kirunaområdet. Planerat verksamhetsområde för 

Viscariagruvan markerat med svart streckad linje. 
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Groddjursinventering har utförts dag- och nattetid den 2–3 juni 2021 av Martin Johansson 

och Ludvig Hagberg, båda vid Pelagia Nature & Environment AB. Vid inventeringen har 

fokus särskilt legat på att eftersöka groddjur i områden med blöta våtmarker, tjärnar och 

andra öppna vattensamlingar, som kunde utgöra lekområden (Figur 6.3.2). 

 

Kompletterande observationer av groddjur har gjorts i samband med fågelinventering i 

juni 2021 samt naturvärdesinventering i augusti 2021.  

 

Figur 6.3.2. Inventeringsområden (orangetonade) vid riktad groddjursinventering. Planerat verksamhetsområde för 

Viscariagruvan markerat med svart streckad linje. 

6.3.2 Resultat 

Vid riktad groddjursinventering påträffades vanlig groda (Rana temporaria) vid flera 

platser inom det planerade verksamhetsområdet och i dess närområde (Figur 6.3.3).  

 

Vanlig groda omfattas av fridlysning enligt 6§ artskyddsförordningen och är listad i bilaga 

2 till samma förordning. Arten är ett av de vanligaste groddjuren i landet och förekommer 

i hela Sverige utom Gotland och på kalfjället. 
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Spelande individer av vanlig groda påträffades på ett fåtal platser men den huvudsakliga 

leken tycktes ha inträffat några enstaka dagar innan fältinventeringen genomfördes. 

Romklumpar och spel noterades i blöt myrmark som var särskilt vattenmättad av smältsnö 

samt i vissa mer permanenta små tjärnar. Romklumpar noterades även i artificiella miljöer 

som det gamla klarningsmagasinet samt vattenfyllda gropar i anslutning till 

sandmagasinet. Generellt gjordes inga observationer i de något större tjärnarna, men detta 

betyder inte nödvändigtvis att dessa inte används av arten. De större sjöarna har dels en 

stor vattenyta som inte avsökts, och strandkanten av myrmark kan i vissa fall ha varit 

svårtillgänglig. 

 

I samband med fågelinventering och naturvärdesinventering i juni respektive augusti 2021 

har en handfull fynd av juvenila och adulta individer av vanlig groda gjorts i området som 

även redovisas i Figur 6.3.3. 

 

Figur 6.3.3. Fyndkarta över äggsamling (blå punkt), spelande hanar (röd punkt), adulta individer (grön punkt), /juvenila 

individer (rosa punkt) av vanlig groda, påträffade under riktad groddjursinventering i juni 2021 samt kompletterande 

observationer av adulta djur under juni och augusti i samband med andra inventeringar i området. Planerat 

verksamhetsområde markerat med svart streckad linje. 
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Figur 6.3.4. Vanlig groda, rom (övre) och adult (nedre) i Viscariaområdet. 
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6.4 Inventering av venhavre 

6.4.1 Bakgrund och genomförande 

VenhavreNT (Trisetum subalpestre) är ett två till tre decimeter högt gräs som förekommer i 

den nordligaste delen av Sverige, Finland och Norge i subalpina strandmiljöer.  

 

I Sverige finns venhavre på ett tjugotal lokaler längs Könkemä älv samt i några vattendrag 

i Kirunaområdet: två älvar i Torne träsks avrinningsområde samt Rautasälven (Figur 6.4.1). 

Den sammanlagda svenska populationen har uppskattats till mellan 10 000 och 100 000 

individer där merparten förekommer längs Könkämäälven. 

 

Pelagia har den 5 augusti och den 1 september 2021 genomfört en inventering av venhavre 

från nedre delen av Pahtajoki och vidare österut längs Rautasälven fram till södra sidan av 

Rotsikoski kanjon, som en del av de riktade artinventeringarna inför återupptagen 

gruvverksamhet i Viscariagruvan. 

 

Förberedelserna inför inventeringen var att göra en sökning i Artportalen efter rapporter 

av venhavre i det aktuella området under perioden 1970 – 2021. Det finns 8 rapporter 

fördelade på två platser inom det område som Pelagia inventerade samt en ytterligare plats 

vid Tiansbäckens mynning i Rautasälven väster om inventeringsområdet (Artportalen 

2021).  

 

Figur 6.4.1. Fyndlokaler av venhavre rapporterade till Artportalen 1970 - 2021 
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Inventeringen utfördes vid två tillfällen, 5 augusti samt 1 september 2021. Vid det första 

tillfället besöktes de kända venhavrelokalena vid Rotsikoski, den östliga delen av 

inventeringssträckan. Vid andra inventeringsbesöket inventerades den västra delen av 

inventeringssträckan från Pahtajoki och österut till det att hela sträckan hade täckts in. 

 

 
Figur 6.4.2. Inventerad sträcka längs Rautasälvens södra sida samt nedersta strömsträckan av Pahtajoki. 

Orangemarkerad sträcka inventerades 5 augusti 2021, och rödmarkerad sträcka inventerades 1 september 2021. 

6.4.2 Resultat 

Allmän områdesbeskrivning 
Rautasälven längs den inventerade sträckan är till största del en forsande älvsträcka med 

en bred strandzon där den nedre delen av stranden består av sten, grus och sparsam 

vegetation (Figur 6.4.3). Längre upp på stranden finns en ängsvegetation som är mycket 

artrik på kärlväxter. Den delen inleds med att det växer en stor mängd starrväxter som 

hundstarr, styltstarr, slidstarr och klubbstarr. Längre upp börjar olika gräs ta vid som 

fjällven, fjällgröe och madrör samt örter som kung karlsspira, kärrviol, fjällvedel, svarthö 

och viden som lappvide och grönvide. De översta delarna av stranden kantas av fjällbjörk.  
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Figur 6.4.3. Erosionsstrand, älvängar och videbuskmarker längs Rautasälven. 

 

Pahtajoki längs dess nedersta forsande del har mycket litet av substratdominerad strand 

och kantas av skog (Figur 6.4.4) men i övrigt finns i stort sett samma arter längs stranden 

som beskrivits för Rautasälven. 

 

Figur 6.4.4. Nedersta strömsträckan i Pahtajoki innan den mynnar i Rautasälven är blockrik och forsande. 

Fynd av venhavre 
Vid inventeringen 2021 växte det 86 strån av venhavre på den kända lokalen vid Rotsikoski 

samt 54 stycken cirka en kilometer uppströms längs Rautasälven. Fyra nya platser med 

venhavre blev resultatet av inventeringen med 4, 1, 11 och 3 strån av venhavre räknat från 

den östra delen till den västra delen av inventeringssträckan (Figur 6.4.5, Tabell 6.4.1).  
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Venhavre har noterats både på klipphyllor med sparsam vegetation av mossor till exempel 

raggmossor, nordlig snurrmossa, brun frostmossa samt en del torktåliga gräs som 

fårsvingel samt i lite mer ängsartad vegetation som exempelvis madrör, ormrot och 

slåtterblomma alldeles intill den mest eroderade delen av stranden med enbart sten. 

 

Vid Pahtajoki gjordes inga fynd av venhavre. 

 

Figur 6.4.5. Lokalisering och antal fynd av venhavre vid inventeringen 2021. 

 
Tabell 6.4.1. Antal noterade individer av venhavre och datum för inventering, kolumnerna N och E markerar 

förekomster i koordinatsystemet SWEREF99 TM. 

Fynd av venhavre E N Datum 

86 718855 7544712 2021-08-05 

4 718684 7544610 2021-08-05 

54 718028 7544629 2021-08-05 

3 716335 7544719 2021-09-01 

11 716376 7544706 2021-09-01 

1 716532 7544671 2021-09-01 

6.4.3 Slutsatser och diskussion 

Inventeringens resultat var ett fåtal nyfynd av venhavre längs sträcken på södra sidan av 

Rautasälven och inga fynd alls längs nedersta strömsträckan av Pahtajoki. Några av de nya 

fynden gjordes intill ängsartade partier vid glesa bestånd av videbuskar. Det kan inte 

uteslutas att det trots allt kan finnas betydligt mer av venhavre om än glest och i låga antal 

i sådana miljöer. Det är inte enkelt att hitta enstaka strån av venhavre bland videbuskar 

och andra gräs. 

 

Det är mindre troligt att venhavre förekommer längs Pahtajokis nedersta strömsträcka, och 

i så fall endast fåtaligt.  
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6.5 Fladdermusinventering 

6.5.1 Bakgrund och genomförande 

Alla i Sverige förekommande fladdermus är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen och 

är listade i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. Vissa enskilda arter är därutöver listade i 

bilaga 2 till art- och habitatdirektivet, men detta gäller ett fåtal mer sydliga arter. 

 

I norra Norrbotten är det främst arten nordfladdermusNT som förekommer även om det i 

Gällivare kommun noterats enstaka fynd av trollpipistrell under migrationsperioden. 

Nordfladdermusens utbredning är ofullständigt känd i stora delar av denna länsdel. Fynd 

finns från spridda delar av Kiruna kommun, i Abisko och Masugnsbyn. Det kan förmodas 

att fladdermuspopulationen i kommunen är gles och knuten till mänsklig bebyggelse.  

 

Nordfladdermus är tydligt knuten till bebyggelse då arten etablerar yngelkolonier i hus. 

Kunskapen om övervintrande nordfladdermöss i norra Sverige är begränsad men arten 

har noterats övervintra i olika typer av byggnader och naturliga hålrum med jämn och låg 

temperatur som exempelvis i grottor eller bland stenskravel. Nordfladdermus är en 

tämligen stationär art, men det är tänkbart att arten genomför mindre 

migrationsflyttningar mellan yngelkolonier och övervintringsområden. 

 

För att förbättra kunskapsläget om fladdermöss förekommer i Viscariaområdet har en 

översiktlig fladdermusinventering utförts under augusti 2021. 

 

Fladdermusinventering utfördes med autobox (automatisk inspelningsutrustning) under 

tre nätter 3–6 augusti 2021. Autoboxar av modellen Anabat Swift från Titley Scientific har 

använts. Placeringen av de tre autoboxarna visas i Figur 6.5.1. 
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Figur 6.5.1. Positioner för autoboxar (röda fyrkanter) vid fladdermusinventering i Viscariaområdet. Verksamhetsområdet 

markerat med streckad svart linje. 

6.5.2 Resultat 

Inga fladdermusläten registrerades av autoboxarna under inventeringen.  

 

Väderförhållandena under inventeringsperioden var relativt gynnsamma för regionen, 

med låg till måttlig vind och ingen nederbörd. Lägsta temperaturer nattetid var cirka 6ºC, 

vilket tangerar köldgränsen för när nordfladdermöss ger sig ut och födosöker. 

6.5.3 Slutsats 

Utifrån inventeringsresultaten tycktes inte nordfladdermus eller någon annan 

fladdermusart förekomma i området under den aktuella inventeringsperioden, som 

motsvarar andra hälften av yngelperioden för nordfladdermus. Detta är vanligtvis en aktiv 

period för fladdermöss då årsungarna blir flygga. Hade det aktuella området nyttjats som 

födosökningsområde eller om yngelkolonier skulle förekommit i närområdet borde 

åtminstone enstaka läten registrerats. 
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6.6 Inventering av bredkantad dykare 

6.6.1 Bakgrund och genomförande 

Det planerade verksamhetsområdet vid Viscariagruvan rymmer flera tjärnar och 

myrgölar. Artskyddsförordningen omfattar ett skydd genom fridlysning för ett mindre 

antal fridlysta vattenlevande insekter som lever i denna typ av miljöer. Flertalet av dessa 

arter kan utifrån deras kända utbredning uteslutas från att förekomma i Viscariaområdet.  

 

Bredkantad dykare (Dytiscus latissimus) är en stor vattenskalbagge som förekommer i stora 

delar av landet, med det nordligaste kända fyndet mellan Kiruna och Gällivare. Arten 

omfattas av skydd enligt 4§ artskyddsförordningen samt är listad i bilaga 2 och 4 till art- 

och habitatdirektivet. 

 

Utifrån att artens nordliga utbredningsgräns inte är fullständigt känd och ligger på måttligt 

avstånd från Viscariaområdet har det inte kunnat uteslutas att arten förekommer i 

området, varför en riktad inventering av arten utfördes år 2021. Inventeringen har utförts 

i tre tjärnar inom det planerade verksamhetsområdet samt i norra och södra Tvillingtjärn 

(Figur 6.6.1). 

 

Figur 6.6.1. Tjärnar där bredkantad dykare eftersökts genom utsättning av fällor. Viscarias planerade 

verksamhetsområde markerat med svart streckad linje. 
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Inventeringen har utförts genom att placera sju-nio fällor i respektive vattensamling. 

Fällorna har tillverkats av bland annat pet-flaskor och har konstruerats utifrån 

instruktioner för den biogeografiska uppföljningen av bredkantad dykare (Karlsson & 

Westerberg 2017). Fällorna har betats med kräftpellets (”Trappy”) och fyllts med lite 

organiskt material, t.ex. vattenväxter eller vitmossa.  

 

Efter tre-fyra nätter har fällorna vittjats då förekomst eller icke-förekomst av den eftersökta 

arten har noterats.  

 

Fällorna inom verksamhetsområdet har varit uppsatta under perioden 2–6 augusti. I 

Tvillingtjärnarna har fällor varit uppsatta under perioden 27 september - 3 oktober. 

6.6.2 Resultat 

Inga exemplar av bredkantad dykare har påträffats, däremot har andra större dykare av 

släktet Dytiscus, däribland gulbrämad dykare (Dytiscus marginalis) fångats, vilket indikerar 

att metoden var lämplig. Utifrån inventeringsresultaten tycks inte bredkantad dykare 

förekomma i de inventerade tjärnarna. 

 

6.7 Inventering av flodpärlmussla 

6.7.1 Bakgrund och genomförande 

FlodpärlmusslaEN förekommer sällsynt i vattendrag i stora delar av landet men som 

kraftigt minskat till följd av mänsklig aktivitet som flottledsrensning, 

vattendragsreglering, skogsbruk och pärlfiske. Arten är listad i bilaga 2 till art- och 

habitatdirektivet och är en utpekad art för skydd i Natura 2000-området Torne och Kalix 

älvsystem. Arten förekommer dock med endast ett fåtal kända populationer i Torne älvs 

avrinningsområde, i trakten kring Övertorneå.  

 

Inventering av flodpärlmussla i samband med elfisken i Pahtajoki har tidigare utförts 

uppströms väg E10 i samband med elfiskeundersökningar (Enetjärn Natur AB 2010). 

Denna inventering har dock ej omfattat de nedre strömvattensträckorna i Pahtajoki och ej 

heller Rautasälven nedströms Pahtajoki.  

 

För att undersöka en eventuell förekomst av flodpärlmussla i Pahtajoki och Rautasälven 

har arten eftersökts i samband med elfiskeundersökningar och dessutom genom analys av 

akvatiskt miljö-DNA, eller eDNA (environmental DNA). 

 

Visuellt eftersök i Pahtajokis nedre förlopp har gjort i samband med elfiske (Pelagia 2022b). 

Detta utfördes den 11 augusti av Gunhild Israelsson.  

 

Provtagning av vattenprover för eDNA-analys har utförts av Åsa Kestrup, Pelagia Nature 

& Environment AB, i augusti 2021 i Pahtajoki och Rautasälven.  I Pahtajoki har prover 

tagits nära mynningen för att på så sätt provta hela det uppströms belägna vattensystemet. 

I Rautasälven har prover tagits vid en provpunkt ungefär en kilometer nedströms 
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Pahtajokis utlopp (Figur 6.7.1). Analys av eDNA-prover har utförts av eDNA-solutions AB 

(2021). 

 

Figur 6.7.1. Provpunkter för vattenprover för eDNA-analys. 

6.7.3 Resultat och slutsats 

Inga individer av flodpärlmussla har identifierats vid eftersök i området. Resultaten av 

eDNA-analysen har även gett negativt utslag för förekomst av flodpärlmussla vid båda 

provpunkterna. Flodpärlmussla bedöms ej finnas inom de inventerade 

vattendragssträckorna. 
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Appendix 

Nedan redovisas en sammanställning av de naturvårdsarter som har påträffats vid 

naturvärdesinventering och riktade artinventeringar under juni-september 2021. De 

naturvårdsarter som redovisas utgörs av fridlysta arter, rödlistade arter samt vissa övriga 

naturvårdsarter, inklusive signalarter för skyddsvärd skog. Samtliga observationer av 

fåglar eller allmänna rikkärrsindikerande mossor redovisas inte av praktiska skäl. Vissa 

skogliga signalarter som påträffats i andra miljöer än skog redovisas inte heller (t.ex. 

kärrtrumpetmossa). 

 

Appendix 1. Noterade naturvårdsarter inom år 2021 för naturvärdesinventering, groddjursinventering och 

inventering av venhavre. Kolumnen Kategori anger om en art är rödlistad (SLU ArtDatabanken 2020) eller 

är annan relevant naturvårdsart av särskild betydelse för biologisk mångfald: fridlyst (§), signalart (S) eller 

övrig. För de arter som är rödlistade markeras kategoritillhörigheten med NT (nära hotad) respektive VU 

(sårbar). Fridlysta arter specificeras med respektive lagrum enligt artskyddsförordningen. Arter som är 

listade i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet markeras även (B2). Kolumnerna N och E markerar koordinat 

enligt i SWEREF99 TM.  

Artnamn Vet. Namn Kommentar Kategori Datum E N 

Brudsporre Gymnadenia conopsea 2 st § 8 21-08-03 714627 7539953 

Brudsporre Gymnadenia conopsea Noterad § 8 21-08-05 713707 7536364 

Brudsporre Gymnadenia conopsea Enstaka § 8 21-08-04 713812 7536880 

Brudsporre Gymnadenia conopsea Enstaka § 8 21-08-04 713760 7536838 

Brudsporre Gymnadenia conopsea Enstaka § 8 21-08-04 714006 7537538 

https://gpt.vic-metria.nu/data/naturtypskartan/NNK_publik_produktbeskrivning_20140411.pdf
https://gpt.vic-metria.nu/data/naturtypskartan/NNK_publik_produktbeskrivning_20140411.pdf
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Brudsporre Gymnadenia conopsea Riklig § 8 21-08-04 713780 7536875 

Brudsporre Gymnadenia conopsea Riklig § 8 21-08-04 713816 7536989 

Brudsporre Gymnadenia conopsea 4 st § 8 21-08-03 714201 7537623 

Brudsporre Gymnadenia conopsea 12 st § 8 21-08-04 712540 7535694 

Brudsporre Gymnadenia conopsea 2 st § 8 21-08-04 712551 7535668 

Bårdlav Nephroma parile  S 21-08-03 713358 7538107 

Bårdlav Nephroma parile På sten. Riklig. S 21-08-03 714523 7537993 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-03 714710 7537661 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-03 713511 7538029 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
Enstaka § 9 21-08-03 714773 7539702 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum 

ssp. montellii 
 § 9 21-08-03 715368 7536686 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-03 715144 7536406 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 710699 7535088 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 711697 7535653 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 712094 7535831 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 711697 7535653 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 710699 7535088 

Finnlummer 
Lycopodium complanatum  

ssp. montellii 
 § 9 21-08-04 712094 7535831 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 714586 7539818 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 713966 7539333 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 713580 7539740 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712791 7537177 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711694 7537696 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712648 7536705 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 713644 7535503 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 712050 7538422 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 712445 7538775 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 714065 7537882 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 713492 7538036 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 713544 7538234 

Fjällummer Lycopodium alpinum Enstaka § 9 21-08-04 714471 7538295 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 715592 7538547 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 714923 7538007 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 715053 7537705 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-03 715053 7537705 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712802 7536172 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711686 7536846 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 710823 7537319 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 710686 7537428 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 710630 7537469 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 710799 7535257 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 709993 7535476 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 709498 7536322 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 709791 7536873 
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Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711237 7535950 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711363 7535613 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711548 7535692 

Fjällummer Lycopodium alpinum Allmän § 9 21-08-04 711718 7535590 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712110 7535779 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712084 7535871 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711548 7535692 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 711363 7535613 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712110 7535779 

Fjällummer Lycopodium alpinum Allmän § 9 21-08-04 711718 7535590 

Fjällummer Lycopodium alpinum  § 9 21-08-04 712084 7535871 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
 § 9 21-08-04 712648 7536705 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
Enstaka § 9 21-08-04 714004 7537520 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
 § 9 21-08-03 714490 7537193 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
 § 9 21-08-05 713440 7534527 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
 § 9 21-08-04 711548 7535692 

Groddlummer 
Huperzia selago ssp. 

arctica 
 § 9 21-08-04 711548 7535692 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-04 713086 7536911 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-04 712755 7537173 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-04 714564 7538027 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-03 714223 7537709 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-03 715033 7537689 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-03 715473 7537826 

Grönkulla Coeloglossum viride  § 8 21-08-04 711597 7535977 

Grönkulla Coeloglossum viride 5 ex. § 8 21-08-04 712117 7535649 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri På tall NT 21-08-03 713845 7540051 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714002 7539384 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713449 7536427 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713389 7536536 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712674 7537156 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711827 7538183 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711958 7537492 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712072 7537383 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711747 7538718 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713702 7537488 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713795 7536278 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712895 7537331 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714110 7537820 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri Riklig NT 21-08-04 713486 7538365 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713963 7537598 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713769 7536875 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 715068 7538447 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri Enstaka. NT 21-08-04 715037 7538323 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 715186 7538558 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714212 7537764 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714438 7538261 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714484 7538335 
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Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714065 7538113 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri Enstaka NT 21-08-04 714663 7538935 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714795 7538841 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 714519 7539362 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 716078 7537369 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 716109 7537673 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715477 7537040 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714839 7535450 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714803 7535406 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714812 7535396 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714798 7535321 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714795 7535315 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714746 7535277 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714739 7535255 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714698 7535208 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714680 7535204 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714566 7535205 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714549 7535210 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714456 7535223 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714429 7535222 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714378 7535227 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714367 7535234 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714096 7535224 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714011 7535258 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 713943 7535274 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 713925 7535279 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 713750 7535639 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 713768 7535688 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 713743 7535673 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715029 7536835 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715142 7536965 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715233 7537407 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715242 7537425 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715548 7537596 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 715656 7537558 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713070 7535608 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 713089 7535602 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712994 7535852 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712988 7535877 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712969 7535942 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712944 7535970 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712932 7535975 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712863 7536096 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712670 7536251 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712572 7536303 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712542 7536314 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712477 7536347 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712469 7536371 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712296 7536555 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711983 7536789 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712666 7535951 
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Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712598 7536020 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712800 7535767 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712869 7535600 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-05 712938 7534685 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-03 714204 7538739 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712296 7535786 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712223 7535768 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 712171 7535766 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711799 7536308 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711789 7536331 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711790 7536331 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711783 7536341 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711684 7536416 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711976 7537089 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711790 7536331 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711789 7536331 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711684 7536416 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711783 7536341 

Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  NT 21-08-04 711799 7536308 

Korallrot Corallorhiza trifida  § 8 21-08-04 712054 7536019 

Korallrot Corallorhiza trifida  § 8 21-08-04 712054 7536019 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-04 713700 7535426 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-04 713714 7535281 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-04 713235 7535554 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713699 7534677 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713702 7534686 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713687 7534612 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713691 7534637 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713693 7534641 

Ladlav Calicium tigillare  NT 21-08-05 713675 7534549 

Lapphumla Bombus lapponicus  NT 21-08-03 715919 7537310 

Lapphumla Bombus lapponicus  NT 21-08-03 714208 7535226 

Lapphumla Bombus lapponicus  NT 21-08-04 712296 7536555 

Långskaftad svanmossa Meesia longiseta Inom 1 dm2 § 8, B2, VU 21-08-05 714793 7537794 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 1 st § 7, B2, NT 21-08-04 714031 7536818 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 1 st § 7, B2, NT 21-08-04 714000 7536808 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 6 st § 7, B2, NT 21-08-04 714009 7536818 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 2 st § 7, B2, NT 21-08-04 713926 7536815 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 7 st § 7, B2, NT 21-08-04 713969 7536805 

Myrbräcka Saxifraga hirculus 1 st § 7, B2, NT 21-08-04 714024 7536837 

Myrstarr Carex heleonastes 5 st VU 21-08-05 713663 7534899 

Myrstarr Carex heleonastes 20 st VU 21-08-05 713392 7535609 

Myrstarr Carex heleonastes 5 st VU 21-08-04 713312 7535520 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714429 7539646 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714186 7539147 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714017 7539398 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 713389 7536536 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712928 7537003 
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Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712426 7537192 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum 

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712121 7538204 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Flera/måttligt § 9 21-08-04 712140 7538416 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Rikligt § 9 21-08-04 713680 7537465 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 713879 7537894 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 713967 7537148 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 

Flera/måttlig 

mängd 
§ 9 21-08-04 715158 7539099 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 714011 7538126 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 713760 7538236 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 714137 7538173 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 714374 7538269 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 714681 7538924 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Enstaka § 9 21-08-04 714451 7539206 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715592 7538547 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715442 7538248 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715354 7538258 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715484 7538238 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714923 7538007 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714310 7537732 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714854 7537346 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714869 7537416 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714960 7537610 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715136 7537763 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 716326 7538281 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 716304 7538353 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715397 7536764 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715359 7536667 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715372 7536690 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715374 7536695 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715199 7536434 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714476 7535219 

Nordlummer Lycopodium annotinum   § 9 21-08-03 714453 7535225 
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ssp. alpestre 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714385 7535224 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714356 7535241 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714265 7535242 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714217 7535232 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714172 7535231 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 713953 7535274 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 713884 7535315 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 713789 7535705 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 713736 7535644 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714970 7536733 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 714979 7536714 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715035 7536836 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715083 7536877 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715514 7537594 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715454 7537586 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 715576 7537596 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712968 7535942 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712932 7535975 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712939 7535968 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712802 7536172 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712781 7536192 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712556 7536314 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712445 7536385 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712370 7536463 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712386 7536445 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712355 7536480 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711913 7536823 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711898 7536839 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711065 7536473 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711623 7536338 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711752 7536323 
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Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711983 7536304 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712475 7536167 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712606 7536009 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-05 712925 7534654 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-03 713741 7538606 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 710621 7535255 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 709656 7536246 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 709833 7536883 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711597 7535977 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711743 7536002 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 710699 7535086 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Allmän § 9 21-08-04 711363 7535613 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Allmän § 9 21-08-04 711718 7535590 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712119 7535595 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 710699 7535086 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Allmän § 9 21-08-04 711363 7535613 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 712119 7535595 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
Allmän § 9 21-08-04 711718 7535590 

Nordlummer 
Lycopodium annotinum  

ssp. alpestre 
 § 9 21-08-04 711983 7537598 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 714709 7537661 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 715557 7538468 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 715053 7537705 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 715216 7536476 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 715136 7537053 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711913 7536823 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711956 7536290 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711983 7536304 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717021 7539065 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717084 7539040 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717134 7539011 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717333 7538927 
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Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717385 7538884 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717564 7538846 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717622 7538854 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717639 7538864 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717817 7538984 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 718212 7539661 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-03 717571 7538578 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 710707 7535223 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 710021 7535600 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 710290 7535335 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 709833 7536883 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 710671 7536364 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 710757 7536230 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711162 7535973 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711597 7535977 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 712023 7535883 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711993 7535907 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711906 7535968 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711878 7535996 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711813 7536009 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711525 7535646 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711697 7535653 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 712079 7535710 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 712083 7535840 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711958 7536148 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711525 7535646 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 712079 7535710 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 712083 7535840 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711697 7535653 

Riplummer 
Lycopodium clavatum ssp. 

monostachyon 
 § 9 21-08-04 711958 7536148 

Spindelblomster Neottia cordata I strandkant § 8 21-08-03 713735 7538947 

Spindelblomster Neottia cordata  § 8 21-08-03 715742 7538709 

Spindelblomster Neottia cordata  § 8 21-08-03 715033 7537689 
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Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 712426 7537192 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 713033 7538535 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 713448 7538658 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 714929 7539663 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 714500 7539417 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-03 714804 7535342 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-03 714404 7535222 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-03 714847 7535459 

Stuplav Nephroma bellum  S 21-08-04 711983 7536789 

Sätertrumpetmossa Tayloria splachnoides  Övrig 21-08-04 711801 7538144 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 713183 7536863 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 713172 7536875 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715634 7535569 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715410 7535426 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 713167 7536837 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 713828 7537556 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 713861 7537541 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 714145 7537624 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-06-03 714864 7538051 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 715419 7538413 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 715310 7538613 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 716403 7538841 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 716262 7539042 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-03 716287 7539061 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715117 7535976 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 714727 7536205 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 713422 7535259 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 713372 7535365 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715333 7536445 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715286 7536438 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 715125 7536013 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 716306 7537208 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 716309 7537221 

Vanlig groda Rana temporaria Ägg § 6 21-06-02 716296 7536736 

Vanlig groda Rana temporaria Juvenil § 6 21-06-02 715891 7535672 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-02 715117 7535976 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-03 713861 7537541 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-03 713167 7536837 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-02 715286 7536438 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-02 713422 7535259 

Vanlig groda Rana temporaria Spel § 6 21-06-02 713372 7535365 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-03 717017 7538572 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 714458 7537928 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 711910 7538901 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 714162 7537300 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 713964 7537009 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 713745 7534847 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-05 714047 7537136 

Vanlig groda Rana temporaria Adult § 6 21-08-04 715210 7538178 

Venhavre Trisetum subalpestre 86 st § 7, B2 21-08-05 718855 7544712 

Venhavre Trisetum subalpestre 4 st § 7, B2 21-08-05 718684 7544610 
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Venhavre Trisetum subalpestre 54 st § 7, B2 21-08-05 718028 7544629 

Venhavre Trisetum subalpestre 3 st § 7, B2 21-09-01 716335 7544719 

Venhavre Trisetum subalpestre 11 st § 7, B2 21-09-01 716376 7544706 

Venhavre Trisetum subalpestre 1 st § 7, B2 21-09-01 716532 7544671 

 

 

 




