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1 INLEDNING 

Gällivare kommun planerar för att detaljplanelägga ett område i Koskullskulle då 

behovet att bostäder ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen som sker i 

kommunen. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 

etablering av bostäder främst enfamiljshus, med bevarande av natur- och 

strövområden i östra Koskullskulle. Detaljplanen ska därmed möjliggöra för ytterligare 

bebyggelse i takt med avvecklingen i Malmberget, och för att möta efterfrågan av 

bostäder i kommunen. 

 

Planområdet har ett högt rekreationsvärde och används i stor omfattning av de boende 

i Koskullskulle. Området utgörs av viktig tätortsnära natur och inom ramen för 

planprocessen ska hänsyn tas till rekreations- och naturvärden. 

 

Tyréns har fått i uppdrag av Gällivare kommun att utföra en Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) i området.  

 

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar 

kommunen till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt 

de av riksdagen antagna miljömålen. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var 

områden med positiv betydelse för biologisk mångfald finns och därmed kunna ta 

hänsyn till dem. Resultat från en inventering av naturmiljöer och arter är ett viktigt 

underlag vid val av lämpligaste utformning och lokalisering, eventuella 

dispensansökningar och inte minst vid val av skyddsåtgärder för att minimera 

påverkan på skyddsvärda arter och habitat. 
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2 METOD 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BIOLOGISK MÅNGFALD 

Inventeringen av naturvärden utfördes enligt svensk standard SS 199000:2014 – 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald samt med stöd från Teknisk 

rapport SIS-TR 199001:2014.  

 

Vid en naturvärdesinventering (NVI) eftersöks biotopkvaliteter och naturvårdsarter som 

är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive naturtyp. Typiska 

biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer, funktioner, element, naturlighet, 

storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, 

rödlistade arter samt arter fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845).  

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass 

(tabell 1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan 

innefatta flera olika biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med 

foto. Vid bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive 

naturtyp enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1  

Högsta naturvärde 

Miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga processer, 

många värdefulla strukturer och naturvårdsarter. Varje enskilt 

område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2  

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga 

biotopkvaliteter och ett påtagligt artvärde. Varje enskilt 

område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3  

Påtagligt naturvärde 

Miljöer med inslag av naturliga processer och strukturer samt 

av naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att dessa 

områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4  

Visst naturvärde  

Områden som påverkats av negativ mänsklig aktivitet men där 

det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Det är av betydelse att 

dessa områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

 

Områden som har enbart låga naturvärden avgränsas inte och beskrivs endast 

översiktligt i områdesbeskrivningen. Områden med låga naturvärden är ofta väldigt 

påverkade av mänsklig aktivitet och har därmed förlorat naturliga processer, strukturer 

och karaktäristiska arter. 

 

2.2 NATURVÅRDSARTER 

I begreppet naturvårdsarter ingår bland annat rödlistade arter. Rödlistan 

(ArtDatabanken 2015) ger en bedömning av risken för respektive art att dö ut från 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 293107, Detaljplan Koskullskulle 2019-08-28 

Beställare: Gällivare kommun Koncept 

 

O:\UME\293107\PA -mappstruktur\Naturmiljö\ÄTA NVI\PM NVI Dp Koskullskulle.docx 

6(21) 

Sverige. De arter som finns upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att 

dö ut enligt följande klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – 

Akut hotad, RE – Nationellt utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN 

eller VU benämns som hotade. 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter och nyckelarter. Signalarter är arter som 

indikerar på naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det 

finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och 

för ängs- och betesmarker. I detta projekt har följande signalartslistor har använts: 

Ängs- och betesinventeringen – inventeringsmetod (ÄoH), Skogsstyrelsens signalarter 

(S) samt Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer (AVK). Begreppet 

nyckelart används för arter som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett 

ekosystem. Exempel på nyckelarter är bäver, sälg och varg.  

 

Arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man 

inte får döda, skada, fånga eller störa dem. Man får inte heller skada eller förstöra 

vissa av arternas fortplantningsområden eller viloplatser. När det gäller fåglar bör 

speciell uppmärksamhet ges de arter som är skyddade i bilaga 1 och som är 

markerade med B, rödlistade fågelarter samt fågelarter som minskat med 50 % eller 

mer under perioden 1975-2005 enligt uppgifter från Svensk Häckfågeltaxering. Dessa 

urvalskriterier har använts i detta projekt. 

 

2.3 METODIK OCH NOGGRANNHET 

Inför inventeringen studerades ortofoton samt historiska ortofoton över området. 

Material från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Artportalen har nyttjats som 

underlag.  

 

Lokalkunskap har erhållits av de lokala inventerarna som kallar sig Pantertanterna. 

Genom deras lokalkunskap har information tagits med om arter som annars 

förekommer under annan årstid. De har delgett växtplatser för knärot och för 

marksvampar. 

 

Inventeringen utfördes på detaljeringsgrad ”medel” med tilläggen ”Naturvärdesklass 4” 

samt ”Detaljerad artredovisning”. 

 

Fynd av naturvårdsarter rapporteras till Artportalen. Till detta PM bifogas shapefiler 

med naturvärdesobjekt och naturvårdsarter i koordinatsystem Sweref 99 TM. 

 

2.4 INVENTERING OCH AVGRÄNSNING 

Naturvärdesinventeringen utfördes i fält den 27 juni 2019 av biologerna Louise 

Berglund och Torun Bergman, Tyréns AB. Vid inventeringstillfället deltog även 

Pantertanterna. 

 

Inventeringsområdet avgränsades till området för detaljplan, se figur 1. Utöver 

detaljplaneområdet har även de närmaste intilliggande områdena besökts översiktligt, 

vilket beskrivs i områdesbeskrivningen. 
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Figur 1. Inventeringsområde, Koskullskulle. 
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3 RESULTAT 

3.1 TIDIGARE KÄNDA NATURMILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR 

Inventeringsområdet omfattas inte av någon känd skyddsvärd naturmiljö och i 

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens databaser finns inga naturvärden registrerade 

inom inventeringsområdet (2019). I inventeringsområdets närhet finns dock flera 

miljöer med höga naturvärden. Strax nordöst om området rinner Lina älv, som tillhör 

Natura 2000-nätverket då älven ingår i Torne och Kalix älvsystem. I nordöst ligger även 

Rävdalsområdet som är ett skyddsvärt skogsområde med höga naturvärden. 

 

I Artportalen finns flertalet rödlistade svampar och den fridlysta och rödlistade orkidén 

knärot rapporterade från inventeringsområdet (sökning gjord för år 2000-2019, 2019-

03-28). Dessa arter hör till rödlistningskategorin NT, nära hotad. Strax utanför 

inventeringsområdet, mot Rävdalen till, förekommer ytterligare skyddsvärda arter. 

 

3.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Området utgörs till största del av skogsmark samt till en mindre del av öppen 

gräsmark. Området är av mycket stor vikt som tätortsnära rekreationsskog för 

närboende, vilket syns tydligt på de många och väl använda stigar som går genom 

området. 

 

Inventeringsområdet hyser obruten skog, som visserligen är påverkad av skogsbruk 

men är just sammanhängande vilket är värdefullt både ur rekreationssynpunkt och ur 

landskapsekologiskt avseende. Ur landskapsekologiskt perspektiv är det viktigt med 

sammanhängande naturområden som inte bryts av med vägar, industrier och dylikt. 

Området är ganska inträngt mellan bostadsområden, industriverksamhet, vägar och 

älven men denna skogsrest medger vissa förflyttningsmöjligheter för arter och utgör 

därför en viktig länk mellan älvområdet och övrig mark. 

 

Inom inventeringsområdet finns i väster en gammal slåtteräng som fram till 

åtminstone 1960-talet hölls öppen och hävdades (figur 2). Idag är den delvis igenvuxen 

och utgörs där av sumpig mark med ungt lövsly och med tydliga spår efter tidigare 

dikning. Lövslyområden kan ha ett visst värde för småfåglar men inga artrapporter 

finns från området och i dagsläget bedöms området sakna högre värden. I den gamla 

ängens ytterkant finns dock torrare och solbelysta delar där marken fortfarande är 

öppen och hävdgynnade arter förekommer, området hyser därför fortfarande 

naturvärden knutna till hävd. I övrigt utgörs inventeringsområdet av skogsmark. I den 

sydligare delen av området är skogen mer varierad och lövrik och hyser värden för 

biologisk mångfald. I inventeringsområdets lövrikare delar finns spår av hackspett. I 

norra delen är skogsmarken mer brukad och homogen, den utgörs av tallhed, rensad 

från död ved och med tallar av likartad ålder (figur 3). Den norra delen av 

inventeringsområdet bedöms ha låga naturvärden då den är så pass påverkad av 

skogsbruk att variationen är minimal och har därför inte lyfts fram som ett 

naturvärdesobjekt i inventeringen. Skogen är dock viktig som tätortsnära 

rekreationsskog för närboende som nyttjar tallskogen för bland annat 

hundpromenader. Väster om vägen som leder mot Heden finns endast en skogsremsa 

kvar som också är trivialare och fragmenterad av väg och bebyggelse. 

 

I inventeringsområdets direkta närhet finns både trivialare och mer värdefull skog. 

Skogen som finns öster om inventeringsområdet (vid skogshotellet) utgörs av örtrik 

granskog och bedöms hysa naturvärden. Nord-nordost om inventeringsområdet ner 

mot Lina älv finns höga naturvärden med skyddsvärda arter. 
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Figur 2. Ortofoto över området från 1960-talet, källa: Lantmäteriet, 2019. 

 

Figur 3. Tallhed utan högre naturvärden men med stort friluftsvärde för närboende som nyttjar området för 

bland annat hundpromenader. 
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3.3 NATURVÄRDESOBJEKT 

Vid inventeringen avgränsades sex naturvärdesobjekt, fyra med naturvärdesklass 4 

(vissa naturvärden) och två med naturvärdesklass 3 (påtagliga naturvärden), se figur 4. 

 

 

 

Figur 4. Resultat från naturvärdesinventeringen, naturvärdesobjekt. 
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Objekt 1: Artrik vägkant           Naturvärdesklass 4 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Infrastruktur och bebyggd 

mark 

Vägkant 

 

Objektsbeskrivning 

Artrik vägkant som utgörs av en torr och solbelyst biotop med blomrikedom (figur 5). 

Här finns naturvårdsarter som är indikatorer för artrika vägkanter; ormrot, ängsskallra, 

ängssyra, renfana, rölleka, daggkåpa, rödklöver, ögontröst, kråkvicker och fårsvingel.  

 

Vid inventeringstillfället var resten av vägkanten som går mot skolan kortklippt till 

gräsmatta, men förutsättningar för en artrik flora bedöms finnas även där då 

vägkanten såg ut att vara liknande i beskaffenhet som naturvärdesobjektet. 

 

Naturvärdesbedömning: visst naturvärde 

Objektet bedöms inneha ett visst naturvärde knutet till vägsläntens beskaffenhet som 

hyser en artrik flora. Flera naturvårdsarter förekommer som är indikatorer för 

naturvärde enligt AVK. Värden i biotopen är att vägkanten hålls öppen med 

vägkantsslåtter samt att den är solbelyst och torr och därför ger plats för 

konkurrenssvaga arter. 

 

 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt 1. Artrik vägkant, solbelyst och torr närmast vägen.  
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Objekt 2: Lövträdsbård           Naturvärdesklass 4 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Skog och träd Lövdunge, sälg och björk 

 

Objektsbeskrivning 

En frodig lövdunge och trädbård mot vägen på frisk mark. Närmast vägen växer stora, 

vitala sälgar (till höger i bild nedan, figur 6) och längre ner mot ängen finns en 

högvuxen björkdunge (till vänster i bild nedan, figur 6). 

 

Naturvärdesbedömning: visst naturvärde 

Lövträdsområdet har en viss ekologisk funktion som bård mot väg och bebyggelse. 

Stora lövträd, framförallt sälg, är en bristvara i det ofta hårt brukade 

barrskogslandskapet. Området bedöms därför ha ett visst naturvärde men inga 

naturvårdsarter har påträffats knutna till miljön.  

 

 

 

 

Figur 6.  Naturvärdesobjekt 2. Sälg- och björkbård. 
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Objekt 3: Lövskogsremsa           Naturvärdesklass 4 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Skog och träd Lövskog 

 

Objektsbeskrivning 

Remsa av medelålders lövskog med främst björk men även sälg, rönn och några större 

granar. Några av sälgarna är lite grövre och äldre. På marken växer bland annat 

hjortron, blåbär, björkpyrola och revlummer ovan mosstäcket. Revlummer är fridlyst 

enligt Artskyddsförordningen. Det förekommer framförallt klen stående död ved och 

några torrakor, vissa med hackspettsspår. Några av träden är förrötade av fnöskticka 

som är en tidig angripare av försvagade träd. 

 

Naturvärdesbedömning: visst naturvärde 

Skogspartiet bedöms ha ett visst naturvärde knutet till bland annat lövrikedomen och 

inslaget av sälg, som annars är en brist i dagens hårt brukade barrskogslandskap. 

Vissa strukturer finns, såsom klen död ved, och skogsremsan kan också tänkas ha ett 

visst värde som fågelbiotop knutet till lövträden.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Naturvärdesobjekt 3. En remsa av lövskog med en del stående död ved. 
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Objekt 4: Gammal 

slåtteräng 

          Naturvärdesklass 3 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Äng och betesmark Gräsmark av ängstyp 

 

Objektsbeskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av den torrare, öppnare och solbelysta kanten på den 

tidigare större yta som hävdats som slåtteräng men där nu övriga delar är under 

igenväxning. Historiska ortofoton visar att slåttermarken hävdats i alla fall fram till 

1960-talet. Den del som fortfarande bedöms ha naturvärden knutna till den tidigare 

hävdade marken ligger i ytterkanten, högre upp i terrängen där det är torrare. I vissa 

partier finns fortfarande finbladigare gräs, även om bristen på årlig hävd syns i de 

bredbladigare grästuvorna. Även om vissa ohävdsarter delvis kommit in så hyser 

marken fortfarande hävdgynnade växter och det flyger fjärilar mellan blommorna i det 

solbelysta brynet. Vid inventeringstillfället påträffades aurorafjäril, grönsnabbvinge och 

vinbärsfuks. Hävdgynnade växter som noterades på platsen (naturvårdsarter) är; 

rölleka, daggkåpa, ormrot, prästkrage, vårfingerört, gullris, ängssyra och kattfot. 

Några enstaka grövre solitära tallar finns också i området. 

 

Naturvärdesbedömning: påtagligt naturvärde 

Remsan av gammal slåtteräng bedöms ha ett påtagligt naturvärde då öppen gräsmark 

som fortfarande har hävdgynnade arter kvar är sällsynt i landskapet. Den solbelysta 

och torra miljön, som kan ses som ett bryn i lä av intilliggande skog, ger goda 

förutsättningar för bland annat fjärilar och humlor. Naturvårdsarter förekommer i form 

av hävdgynnade växter och det finns en större artrikedom av fjärilar än i omgivande 

barrskogslandskap. Skulle platsen åter börja hävdas så skulle artrikedomen kunna 

behållas eller till och med utvecklas, vilket vore väldigt värdefullt för biologisk 

mångfald. En rekommendation är därför att återuppta slåtter och att sedan föra bort 

det slagna gräset för att magra av marken, vilket ytterligare skulle kunna gynna de 

konkurrenssvaga arterna. Om den mark som fortfarande är öppen lämnas helt utan 

hävd även fortsättningsvis så finns risk att den helt växer igen och då riskerar de 

hävdgynnade arterna att konkurreras ut och försvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Naturvärdesobjekt 4. I det öppna solbelysta brynet, som ses följa skogsremsan till vänster i bild, 

utgörs av en torrare remsa av den gamla slåtterängen där det fortfarande finns hävdgynnade arter även 

om hävden upphört sen länge. 
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Objekt 5: Skog           Naturvärdesklass 4 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Skog och träd Tallbarrblandskog av 

ristyp, granskog av 

blåbärsristyp, 

lövbarrblandskog 

 

Objektsbeskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs dels av tallskog av ganska likartad ålder på torrare hed 

med uppväxande gran och med mindre lövinslag. Längre ner i terrängen där det blir 

fuktigare övergår skogen till att bli mer dominerad av gran, mer lövinslag och 

blåbärsris. I den västra delen av objektet, ovan den gamla ängen, blir området tydligt 

mer lövrikt (rönn, björk, vide och sälg) och med inslag av lågörtsvegetation såsom 

linnea, skogsstjärna, skogskovall, klotpyrola och gullris. 

 

Det finns spridda torrakor och enstaka lågor i området, i övrigt är det rensat på 

värdefull död ved. De fridlysta lummerväxterna revlummer och plattlummer finns i 

området. På gränsen till naturvärdesobjekt 3 växer även signalarten ögonpyrola. 

 

Skogen hyser en intressant marksvampsflora enligt Pantertanterna som vid 

inventeringstillfället pekade ut områden för den rödlistade arten äggvaxskivling, vilket 

delvis ligger till grund för avgränsningen av detta naturvärdesobjekt. Arten finns också 

rapporterad i Artportalen. Även granticka (NT) och svartvit taggsvamp (NT) finns 

rapporterade i Artportalen från skogsområdet i stort, men noggrannheten är låg. 

Rapporterna bidrar dock till att bekräfta att det finns ett visst artvärde i området.  

 

Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot förekommer i området. Vid 

inventeringstillfället kunde den inte återfinnas, troligen på grund av fel säsong 

eftersom växten blommar senare. Den finns rapporterad i Artportalen under flera år 

inom området. En GPS-koordinat för dess exakta växtplats har erhållits av 

Pantertanterna, där blomning bekräftats, den 26 augusti 2019. 

 

Naturvärdesbedömning: visst naturvärde 

Naturvärdesobjektet representerar delar av det sammanhängande skogsområdet i 

inventeringsområdet som kan beskrivas som något mer varierat även om det är 

påverkat av skogsbruk och delvis hyser delar som upplevs trivialare. Skogsområdena 

hyser dock tydligt ett visst naturvärde knutet till marksvampsfloran samt till 

förekomsten av knärot och ögonpyrola som visar på en viss skoglig kontinuitet. 

Spridda värdehöjande biotopkvaliteter förekommer också, såsom torrakor och i vissa 

delar lövrikedom. Att skogen är sammanhängande (tillsammans med intilliggande 

naturvärdesobjekt samt med övrig skog) och att markkontinuiteten är intakt ger 

förutsättningarna för marksvampfloran och knärotsförekomsten i området och är 

därmed en kvalité i sig. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 293107, Detaljplan Koskullskulle 2019-08-28 

Beställare: Gällivare kommun Koncept 

 

O:\UME\293107\PA -mappstruktur\Naturmiljö\ÄTA NVI\PM NVI Dp Koskullskulle.docx 

16(21) 

 

 

Figur 9. Naturvärdesobjekt 5. Högre upp i objeket där tallhed dominerar.  

 

Figur 10. Naturvärdesobjekt 5. Ett av de lägre partierna som domineras av gran. 
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Objekt 6: Granblandskog           Naturvärdesklass 3 

Inventeringsdatum: Naturtyp: Biotoper: 

2019-06-27 Skog och träd Granskog av blåbärsristyp, 

lövbarrblandskog av 

lågörtstyp 

 

Objektsbeskrivning 

Fuktigare del av skogen som främst utgörs av granskog med större inslag av lövträd. 

Granskogen har inslag av rönn, björk och tall. Marken är mossrik med bland annat 

kammossa och björnmossa. Fältskiktet är delvis dominerat av blåbärsris och delvis av 

lågörtsvegetation med bland annat skogsstjärna, linnea, stenbär, åkerbär och 

björkpyrola. I de fuktigare partierna förekommer bland annat gråstarr.  

 

Skogen är mer varierad än omgivande delar, både på grund av större lövrikedom men 

även av förekomsten av död ved. I partier finns en större andel klen stående död 

lövved, i övrigt finns spridda torrakor. Det finns även äldre granar, varav några enstaka 

bär kulturspår (troligen någon form av bläcka, ej definerat).  

 

De naturvårdsarter som kan knytas till området är dels de som påträffades vid 

fältinventeringen; den fridlysta revlummern, ögonpyrola som är en skoglig signalart 

samt den fridlysta orkidén spindelblomster, där ett 20-tal plantor noterades. 

Pantertanterna informerade också om att den rödlistade äggvaxskivlingen brukar 

finnas i området under svampsäsong. Enligt Artportalen finns rapporter om blå 

taggsvamp (NT) samt knärot (NT) som bedöms som troliga förekomster även om de 

inte påträffades under fältinventeringen. 

 

Naturvärdesbedömning: påtagligt naturvärde 

Skogen bedöms ha ett påtagligt naturvärde knutet till dels biotopkvaliteter såsom död 

ved, högre luftfuktighet och äldre granar vilket ger en större variation. Artvärden finns 

både i form av rödlistad marksvampflora och med de fridlysta orkidéerna samt att 

signalarten ögonpyrola även den signalerar en viss skoglig kontinuitet. Att skogen är 

sammanhängande (tillsammans med intilliggande naturvärdesobjekt samt med övrig 

skog) och att markkontinuiteten är intakt ger förutsättningarna för marksvampfloran 

och knärotsförekomsten i området och är därmed en kvalité i sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 293107, Detaljplan Koskullskulle 2019-08-28 

Beställare: Gällivare kommun Koncept 

 

O:\UME\293107\PA -mappstruktur\Naturmiljö\ÄTA NVI\PM NVI Dp Koskullskulle.docx 

18(21) 

 

 

Figur 11. Naturvärdesobjekt 6. Fuktigare och mer varierad skog. 

 

 

Figur 12. Naturvärdesobjekt 6. Det finns partier med stora lövinslag och med klen stående död ved (t v). 

Äldre gran med kulturspår (t h). 
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3.4 NATURVÅRDSARTER 

I beskrivningen för respektive naturvärdesobjekt anges vilka naturvårdsarter som 

påträffats. Där har även rapporter från Artportalen vägts in, där tillräcklig noggrannhet 

angetts. Det finns punkter inom området angivet med 500 meters osäkerhet i 

Artportalen, varför de direkta platserna inte alltid kunnat nyttjas för specifik 

platsbedömning. Vid fältinventeringen erhölls lokalkunskap av Pantertanterna vad 

gäller bland annat svampförekomst då det annars var fel tid på säsongen för sådan 

inventering, vilket har tagits med vid naturvärdesobjektsbeskrivningarna. Observera att 

dessa förekomster inte finns med som koordinater i punktskiktet för naturvårdsarter 

eftersom ingen av dessa påträffades vid fältinventeringen, dessa arter bör istället ses 

som en del i de naturvärdesobjekt de ingår i. 

 

I figur 13 redovisas punkter för naturvårdsarter (gröna punter) som påträffats vid 

fältinventeringen inom inventeringsområdet, punktskikt där varje art anges bifogas 

även som shapefil. 

 

Då ingen knärot kunde återfinnas vid inventeringstillfället, eventuellt på grund av att 

fältbesöket gjordes innan blomningstid, redovisas de koordinater som finns angivna i 

Artportalen för arten även på nedanstående karta (figur 13, gul asterix). En GPS-

koordinat för exakt växtplats har erhållits av Pantertanterna, där blomning bekräftats, 

den 26 augusti 2019 (figur 13, röd stjärna). 
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Figur 13. Naturvårdsarter funna vid fältinventeringen inom inventeringsområdet (gröna punkter). Punkter 

anges även för knärot, som dock inte återfanns vid inventeringen. Gul asterix visar knärotskoordinater 

rapporterade i Artportalen, där en noggranhet är angiven på 5 meter. Röd stjärna visar erhållen GPS-

koordinat för knärotslokal vars förekomst av blommande exemplar bekräftats den 26 augusti 2019, se text. 
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