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Sammanfattning
På uppdrag av WSP Sverige AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört en
naturvärdesinventering inför detaljplaneläggning av ett 23 hektar stort område vid
Repisvaara, söder om Gällivare tätort. Naturvärdesinventeringen har utförts enligt svensk
standards grundutförande med detaljeringsgrad medel (SIS 2014).
I inventeringsområdet påträffades skogsmark med vissa naturvärdeskvaliteter men inga
delområden bedömdes till påtagligt naturvärde.
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1 Inledning
På uppdrag av WSP Sverige AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört en
naturvärdesinventering inför detaljplaneläggning av ett 23 hektar stort område vid
Repisvaara söder om Gällivare tätort (Figur 1).
Föreliggande naturvärdesinventering har utförts med grundutförande på fältnivå med
detaljeringsgraden medel (SIS 2014). Området besöktes i fält den 19 juli 2018 av Isak Sarac
vid Pelagia Nature & Environment AB.

Figur 1: Inventeringsområdet (i blått) omfattar 23 hektar skogsmark och myrmark.
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2 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser
Den naturvärdesbedömning 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.
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med
enhetlig miljö och artsammansättning).
De arter som används inom naturvärdesbedömning brukar ges samlingsnamnet
naturvårdsarter vilket innefattar rödlistade arter, skyddade arter, typiska arter i Natura
2000-habitat, fridlysta arter, ansvarsarter samt signalarter för skyddsvärd skog
(Hallingbäck 2014; SIS 2014). En förklaring av de olika rödlistningskategorierna ses nedan
(Figur 2).

Nationellt utdöd RE
Regionally Extinct

Endangered

Sårbar VU

Rödlistade

Starkt hotad EN

Hotade

Data deficient

Kunskapsbrist DD

Akut hotad CR
Critically Endangered

Vulnerable

Nära hotad NT
Near Threatened

Livskraftig LC
Least Concern

Figur 2: Hotkategorier vid bedömning av nationell utdöenderisk inom Artdatabankens Rödlista. Baserad på
förlaga från Artdatabanken.

Biotoper bedöms generellt utefter ett flertal biotopkvaliteter: naturlighet, processer och
störningsregimer, strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, förekomst
av naturvårdsarter samt läge, storlek och form (SIS 2014).
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
bör fungera 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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Visst naturvärde
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Högt biotopvärde
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Figur 3: Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser.
Motsvarar schemat i svensk standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med
avseende på färger. Notera att samma färgkodning används i kartorna i Kapitel 2.2 för att ge en översikt
över vilken naturvärdesklass olika objekt har tilldelats.

De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än
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, vilket till exempel kan innebära att en
biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller
internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura2000-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.
Däremot bedöms området vara av särskild betydelse för att den totala arealen av
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
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•

•

upprätthålls eller förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel
på sådana områden.
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är ett frivilligt tillägg
till grundutförandet som kan vara användbart 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,
men motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som
inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.
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.

Föreliggande naturvärdesinventering har utförts med grundutförandet på fältnivå med
detaljeringsgraden medel (kapitel 4.1 – 4.4, SIS 2014).
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3 Naturvärdesinventering
3.1 Översiktlig beskrivning av området
Inventeringsområdet omfattar ett 23 hektar stort och relativt flackt område som vid besöket
bestod mestadels av skogsmark samt mindre områden myrmark (Figur 1).
Större delen av skogsmarken dominerades av gran. På frisk mark var granskogen och
blåbärsris-typ (Figur 3) och hade inslag av tall och glasbjörk. På fuktig mark förekom
gransumpskog med ett stort inslag av glasbjörk (Figur 4). På frisk mark återfanns i fält- och
bottenskikten typiska arter som blåbär, lingon, väggmossa, husmossa och kammossa. I
sumpskogen noterades hjortron, granvitmossa, skogsfräken, revlummer samt
midsommarblomster på mer näringsrik mark. Kabbleka, spärrvitmossa och smal
näckmossa noterades vid en liten skogsbäck som utgjorde utloppet för en myr i områdets
västra del.
I de östra delarna av inventeringsområdet, i partiet som angränsar Dundretvägen, var
marken torr och skogen talldominerad. Gallring hade genomförts i senare tid. I övrigt var
skogsmarken överlag flerskiktad med viss diameterspridning, även om träden i de
sumpiga markerna ofta var relativt klena. De äldsta träden i området (oftast gran)
bedömdes vara 100-150 år, men medelåldern på skogen var i stora delar av området
närmare 80 år.

Figur 3: Granskog på frisk mark av blåbärsris-typ förekom inom området.
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Figur 4: På fuktig mark förekom sumpskog med ett bitvis stort inslag av glasbjörk.

De myrmarker som förekom var av fattigmyrstyp. Den större myren i södra delen av
området var vid besöket tydligt igenväxande med björk och viden (Figur 5), även en
mindre myrmark i norra delen av undersökningsområdet var relativt igenvuxen. En tredje
myr i området västra kant var dock fortsatt öppen med en typisk myrvegetation med
vitmossor, tuvull, vattenklöver och bara små uppslag av björk och några spridda senvuxna
tallar (Figur 6).

Figur 5: Igenväxande myrmark i södra delen av undersökningsområdet.
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Figur 6: Öppen myrmark i västra delen av undersökningsområdet, dock med små uppslag av björk.

3.2 Naturvärden
Naturvärdesstrukturer som observerades i området var förekomst av äldre träd,
flerskiktighet samt sumpskog med en relativt opåverkad hydrologisk regim. En liten
skogsbäck med mycket vattenmossa hade vissa naturvärdeskvaliteter.
Mängden död ved var låg eller mycket låg i området, och veduttag har pågått i området
under en längre tid. Detta gjorde även att skogen bitvis var påfallande gles och i vissa delar
parklik. Detta är ofta negativt för naturvärdet i granskog då ett flertal rödlistade arter som
är anpassade för denna biotop kräver ett fuktigt mikroklimat.
Vid inventeringen påträffades två rödlistade naturvårdsarter: garnlav (NT)(Figur 7) samt
granticka (NT). Arterna är typiska för en äldre barrskog med förekomst av död ved av gran
och är bland de rödlistade skogsarterna man hittar oftast i norra Sverige. Förekomsten av
de båda arterna var sparsam. Dessutom påträffades de fridlysta men allmänna arterna
fläcknycklar och revlummer. Tidigare finns signalarterna spindelblomster, korallrot samt
fjällskråp rapporterade från området (Artportalen 2018). Inga av dessa arter påträffades i
inventeringsområdet 2018 men de är i olika mån lätta att förbise och det är möjligt att de
haft en tidig blomning eller uppträtt fåtaligare än vid år med mer nederbörd.
Det var tydligt i skogens fuktigare områden att sommaren varit mycket torr och att
grundvattennivåer var lägre än vanligt vid besöket. Det var svårt att avgöra hur mycket av
en dikningseffekt de pågående byggnadsarbeten har haft på de intilliggande
sumpskogsområdena i områdets nordöstra delar och hur mycket som orsakats av den torra
sommaren.

.
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Figur 7: Garnlav (t.v.) en av naturvårdsarterna som iakttogs i området. En liten porlande skogsbäck (t.h.)
avvattnade en myr i områdets västra del.

3.3 Fridlysta arter
De tre orkidéerna spindelblomster, korallrot och fläcknycklar samt revlummer är nationellt
fridlysta i Sverige enligt 8§ Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Revlummer är även
upptagen i Habitatdirektivets bilaga 5.
Den nationella fridlysningen enligt 8§ innebär att det är förbjudet att skada eller gräva upp
dessa arter med rötterna. Även oavsiktlig förstörelse av enskilda individer vid
exploatering är förbjuden, och i dessa fall är det generella förfarandet att dispens bör sökas
enligt 15§ (Naturvårdsverket 2009b). Länsstyrelsen får i ett enskilt fall ge dispens från 8§
om ingen annan lösning finns samt att detta inte riskerar att artens gynnsamma
bevarandestatus kan upprätthållas.
Samtliga fyra arter är enligt 2015 års rödlista (Artdatabanken 2018) bedömda att ha
livskraftiga populationer i Sverige och förekommer i så gott som hela landet. Med möjligt
undantag för Jungfru Marie-nycklar är arterna vanligare förekommande i norra Sverige
och kan betraktas som mindre allmänna till allmänna (Naturhistoriska riksmuseet 2017).
Korallrot och spindelblomster kan verka mer sällsynta än de egentligen är då växterna är
små och oansenliga.
Revlummer noterades vid besöket i juli 2018 som allmän i området medan fläcknycklar
endast påträffades med en planta. Spindelblomster och korallrot noterades som rikliga i
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området vid en tidigare inventering av Enetjärn Natur AB (2012), dock gällde detta ett
sumpskogsområde som sträckte sig utanför inventeringsområdet norrut och som nu delvis
är exploaterat. Spindelblomster och korallrot finns även rapporterade på Artportalen
(2018) från juli 2015 inom inventeringsområdet, dock utan någon beståndsskattning.
Generellt så finns passande habitat för dessa fyra arter i inventeringsområdet, och det kan
tänkas att samtliga kan ha riklig förekomst under år med goda förhållanden. Däremot är
arterna så pass vanliga i regionen att inventeringsområdet ej bedöms ha en avgörande
betydelse för arternas bevarandestatus nationellt eller regionalt sett.

4 Slutsats
Det inventerade områdets barrblandskog och sumpskogar hade vissa naturvärden genom
förekomst av naturvärdesstrukturer som flerskiktighet, gamla träd, naturlig hydrologisk
regim samt förekomst av naturvårdsarter. Naturvärdet var dock begränsat av en mycket
låg mängd död ved, ett ofta utglesat trädskikt samt att medelåldern på skogen ofta var
relativt låg. Fynden av naturvårdsarter var något slumpartade och fåtaliga jämfört med
skogar med högre naturvärdesklass. Inga delområden bedömdes uppnå påtagligt
naturvärde enligt grundutförandet av svensk standard.
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