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Sammanfattning
En naturvärdesinventering och fågelinventering av Repisvaara naturområde genomfördes under augusti
respektive juni 2012 på uppdrag av Gällivare kommun. Utredningen ingår som en del i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av ett anläggande av bostäder.
Fältbesök på plats kompletterades med en sammanställning av befintlig kunskap.
Inventeringsområdet på Repisvaara är en nordsluttning beläget över högsta kustlinjen (HK) och då bestående främst av blandad morän och sandåsar. I partier på de högre belägna området är jordlagren
på berget tunna. I svackor främst i den östra och västra delarna finns blötare miljöer med viss torvbildning, annars minskar markfuktigheten generellt upp längs sluttningen. Det underliggande berget vid
Dundret består till stor del av basiska bergarter som Gabbro och dessa sträcker sig ända ner till västra
delen av inventeringsområdet vid Repisvaara.
Inventeringsområdet består till största delen av frisk till torr skogsmark och sumpskog. Merparten av
skogen har brukats, vilket syns i form av gamla stubbar, men spridda tallöverståndare har sparats vid
senare avverkningar. Hela området bär spår av tidigare mänskliga aktiviteter som skjutbanor, brunnar
och olika spår som stigar, husgrunder, brunnar, högar av sten och grus mm.
De små områden som befanns ha höga naturvärden utgörs i första hand av sumpskogar med intakt
hydrologi. Skogskantzonerna till dessa sumpskogar är också viktiga för bevarandet av sumpskogarnas
speciella mikroklimat och fuktiga miljö. Höga naturvärden hittades även i en skarp nordbrant ned mot
en av sumpskogarna. I branten växer en äldre blandskog och över 200 år gamla tallar står på krönet.
En del av de vägar som finns i området har bidragit tilll att kanalisera avrinningen från olika delar av
sluttningen och avrinningen går inte alltid i naturliga riktningar. I vissa fall har ett ojämt tillskott av vatten på ett kontgjort sätt gynnat hydrologin och mängden tillgängligt vatten, exempelvis i sumpskogen,
objekt A.
De flesta fågelarterna som observerades är allmänna och utbredda arter. Spillkråka är den enda noterade arten inom området som är upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 som listar skyddsvärda arter.
Utanför området observerades grönbena och häckande smålom, även dessa är upptagna i bilaga 1.
Smålom är dessutom rödlistad som nära hotad.
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1 Inledning
LKAB och Gällivare kommun planerar för att uppföra bostadshus i Repisvaara naturområde beläget på Dundrets norra
sluttning, ca 1 km söder om centrala Gällivare. Som en del i
den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för
tillståndsprövningen av uppförandet har en naturvärdesinventering och en fågelinventering utförts. Fältbesök gjordes i
juni 2012 för fågel och i augusti för naturvärden. Resultaten av
dessa presenteras i denna rapport.
Genom att göra en naturvärdesinventering i ett tidigt skede i
planeringsprocesen finns det större möjligheter att utforma
anläggandet av bostäder utifrån de naturvärden som förekommer och därmed minimera projektets påverkan på naturmiljön.

1

1

Repisvaara naturområde är beläget
nära Gällivare och
gränsar till väg E45
i norr.
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Syfte

1

Syftet med naturvärdesinventeringen
och fågelinventeringen är att lokalisera
och redovisa värdefulla naturmiljöer
inom det område som är aktuellt för
anläggandet av bostäderna.
Naturinventeringen ska således vara
en utgångspunkt för fortsatt planering
och projektering av den planerade
anläggningen.
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2 Metodik
I detta kapitel beskrivs hur inventeringen genomförts och vad som ligger till grund för de bedömningar som redovisas.

Naturvärdesbedömning
Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Metodiken bygger på bedömningsgrunderna i olika nationella inventeringsmetodiker så som t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag
är ofta ganska smala och endast anpassade till en viss naturtyp. Vi har anpassat dessa till att omfatta
alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper
bedöms på ett så likartat sätt som möjligt.
Vi gör en samlad bedömning av varje objekts naturvärde. Objekten bedöms utifrån vedertagna och
definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. Värderingen är delvis en relativ jämförelse med
liknande objektstyper/biotoper i regionen.
De bedömningsgrunder som används för naturvärdesklassningen är mångformighet, historik, naturlighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artinnehåll, påverkansgrad och utvecklingspotential.
Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har dock olika betydelse i olika
naturtyper och för olika organismer. Resultatet av inventeringen sätts även in i ett större sammanhang
och ett större rumsligt perspektiv.
Syftet är att inom ett utpekat område redovisa alla objekt som hyser höga naturvärden. Dessa objekt
bedöms till klass 1 och 2 enligt tabellen nedan.
Tabell 1. Naturvärde och känslighet har bedömts för varje objekt enligt tabellen nedan. Redovisningen av inventeringen tydliggörs på
en naturvärdeskarta, se bild 3 på sidan 10.
Naturvärdesklass

Bedömning

Innebörd

1

Mycket höga naturvärden

Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer med ett stort
inslag av värdefulla strukturer och/eller arter.
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Höga naturvärden

Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla strukturer
eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med ett ringa inslag av
värdefulla strukturer eller arter.

Ordinärt

Ordinära naturvärden

Låga naturvärden och starkt påverkad mark.
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Eftersom de nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan

de olika naturtyperna, och vi har valt att använda en metod där alla naturtyper bedöms enligt ett och
samma klassningssystem, så kan våra klassningar skilja sig från de som gjorts t.ex. i länsstyrelsernas

våtmarksinventeringar. Detta beror till viss del på att vi har lagt olika vikt vid de olika värderingsgrun-

derna men även på att vår inventering i många fall är mer detaljerad än tidigare gjorda inventeringar där
fältbesök inte alltid har utförts.

Bedömning av fågellivet

Fågelinventeringen utfördes som en enkel variant på linjetaxering där alla sedda och hörda arter och

dess antal noterades för varje delobjekt inom inventeringsområdet. Arternas rödlistekategori och om
arten är upptagen i EU:s fågeldirektiv (bilaga 1) redovisas också.

Inventeringen vid Repisvaara
Den här inventeringen av naturvärde och fågelliv vid Repisvaara omfattar främst inventering i fält.
Området besöktes under en dag i juni 2012 för att identifiera fåglar och en dag i augusti för att identifiera objekt med höga naturvärden. Alla delar av inventeringsområdet, d.v.s. alla objekt och bestånd,
har besökts och delområden med potential att hysa högre naturvärden har studerats mer noggrant.
Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöken.
Inventering och eftersök av arter (utom fåglar) hade lägre prioritet under naturvärdesinventeringen på
grund av att det är mycket resurskrävande. Speciell uppsikt hölls dock efter rödlistade arter, signalarter,
arter som omfattas av artskyddsförordningen och andra intressanta arter.

Ingen lokaliseringsbedömning
Det är viktigt att understryka att de bedömningar av naturvärden och fågellivet som görs inte innebär
några ställningstaganden om inventeringsområdet är lämpligt för en anläggning av bostäder. Denna
lokaliseringsbedömning görs av bolaget i samband med fortsatt projektering och senare vid en kommande tillståndsprövning av projektet.

Rödlistan
Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från
det område som rödlistan avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner sig
i kraftig minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med
sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt
utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN)
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna
kallas med en gemensam term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt arter som är
nära hotade (NT).
Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras regelbundet.
Den senaste rödlistan publicerades 2010.
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3 Inventeringsområdet
I detta kapitel ges en beskrivning av själva inventeringsområdet. Inledningsvis beskrivs naturmiljöns karaktär och därefter redovisas särskilt värdefulla och känsliga områden som identifierats i
samband med fältinventeringen.

3.1 Översiktlig beskrivning
Lokalisering
Planområdet som inventerats är beläget på Repisvaaras nordsluttning på ca 420-380 m ö.h. och är ca
22 ha stort. Det är beläget i södra delen av Gällivare, vid Dundrets nord-östra sluttning och angränsar
mot väg E45 i norr.

Naturgeografi
I naturgeografiskt hänseende ligger området i den södra delen av den nordligt boreala zonen, regionen
Norra barrskogs-Lappland (52a), på gränsen mot region 32d i Mellanboreala vegetationszonen, Norra
Norrlands och Finlands barrskogsområden och bergkullsslätter, en region som innanför kustslätterna
karaktäriseras av vågig bergkullterräng.
Berggrunden på Dundret består av en blandning av gnejs och gabbro. Huvudelen av Dundrets nordsluttning domineras av gabbro men i det inventerade området finns ungefär hälften av varje. Den västra
delen domineras av gabbro medan den östra halvan av inventerat område är gnejsdominerad.

Nordligt boreala vegetationszonen

Naturgeografisk region 52a

Sveriges vegetation brukar delas in i ett antal vegetationszoner baserat framför allt på de dominerande trädslagen. De olika vegetationszonerna
ingår i ett system som sträcker sig över hela norra
halvklotet.

Nordiska ministerrådet har delat in Norden i 76
naturgeografiska regioner. 29 av dessa berör Sverige. Indelningen bygger preliminärt på växttäckets
sammansättning som i sin tur bestäms av klimatet,
jordmånen och avrinningsförhållandena.

Gällivare ingår i det som kallas den nordligt boreala
zonen. Hela den boreala zonen domineras av
barrskogar där de ädla lövträden är mycket ovanliga
medan asp och björk är vanliga. Den uppodlade
arealen är liten och arealen myrar är stor.

Region 52a (Norra barrskogs-Lappland), karakteriseras av bergkullslätt, dvs. tämligen kuperad terräng, men sträcker sig även delvis upp i förfjälls- och
fjällområden. Dessutom karaktäriseras regionen av
storskaliga myrar med torvstrukturer så som höga
strängar och stora tuvor, sk. pounikkos. Skogarna
utgörs främst av barr- eller björkskog men även
ljusa tall- eller tall-björkskogar och lavhedar förekommer, speciellt i östra delen. Klimatet är tämligen
kontinentalt med lite nederbörd.
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Skogsmiljön

Området består till största delen av en nordsluttning med längsgående åsar av torrare sandig mark varvat med blockig morän, men i den östra och västra delen finns svackor med fuktigare till blöta miljöer.
Området ligger ovanför högsta kustlinjen och morän är därför den dominerande jordarten, men torv
finns i anslutning till våtmarkerna.

Sluttningen är bevuxen av en talldominerad blandbarrskog med bitvis större inslag av björk och en-

staka aspbestånd. Skogen är medelålders men har spridda gamla spärrgreniga tallar på ca 150 år eller
något äldre. Marken är av torr till frisk blåbärstyp och domineras av skogsmossor och blåbärsris, men
det finns även inslag av andra typiska skogsarter. Skogen är generellt gles, speciellt i den södra, högre
belägna delen. Det finns spår från tidigare avverkningar i form av stubbar och enbart enstaka lågor

och torrakor. Östra delen utgörs av en brant sluttning med lite fuktigare mark och blandskog med gran
och björk på grovblockig, mossrik morän. Där finns enstaka rikare stråk med midsommarblomster och
fläckvis rikligt med orkidéen knärot. Skogen är medelålders 50-150 år med enstaka äldre träd. En gammal granlåga med vedsvampen ostticka hittades och enstaka äldre träd och död ved finns i branten.
Det går ett stort antal stigar genom området, speciellt väster om dundretvägen där
det även går kraftledningar. Utöver det finns
även ett antal vägar och rågångar. På flera
ställen finns spår av mänsklig verksamhet,
men något oklart vilken typ av verksamhet.
Speciellt i den östra delen finns några stor
upplagda högar av sand eller sten och en
del metallföremål i området.
Som helhet är naturvärdena i de torrare
delarna av inventeringsområdet inte särskilt
höga. Högre naturvärdena är knutna till de
sumpskogsmiljöer som finns i området,
dels i sydvästra hörnet och dels i nordost, se
karta i figur 4 med objektsbeskrivningar.

2

2
Äldre spärrgrenig
tall på Repisvaaras
sluttning.
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3.2 Höga naturvärden
Nedan beskrivs de objekt som i samband med naturinventeringen bedömts hysa höga naturvärden, se kartan i figur 4 på sidan 11. Dessa objekt kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av
bebyggelseområdet.

A Sumpskog
Klass 1
Beskrivning: Blöt sumpskog med en
blandning av senvuxna risiga granar och
björk. I den södra delen har skogen en
naturlig dynamik med gamla granar, ca
200 år gamla. Däremot saknas grova
döda liggande och stående träd, medan
en hel del klen död ved förekommer. I
kanten till sumpskogen hittades en grov
låga med rosenticka NT och blodticka och
i hela skogen finns rikligt med hänglavar.
Som helhet är det dock mycket begränsat
med grova lågor i och kring sumpskogen.
I den norra blötare delen blir björken dominerande och mer videsnår kommer in. I
denna del saknas grova gamla granar och
skogen är helt lövdominerad av ganska
klena lövträd. Träden i objektets blötare
delar växer på socklar och mellan dem
och starrtuvor finns gott om vattenfyllda
höljor. Sumpskogen har inslag av både
översilning av vatten och källområden
vilket bidrar till en högre näringshalt och
därmed hög artrikedom. Området är inte
3

3
Sumpskog i den
södra delen av
objekt A men en
blandning av gamla
granar och björk.
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4

4
I Repisvaaras naturområde är de höga
naturvärdena främst
knutna till de sumpskogsmiljöer som
finns i området.
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påverkat av utdikning vilket är ganska vanligt för att öka skogstillväxten, men här är det snarare så
att skogen förmodligen får ett extra vattentillskott från ovanliggande dräneringsåtgärder längs stigar
och vägar. Objektet på konstgjord väg blivit blötare än naturligt. Detta kan ha bidragit och ökat naturvärdet på objektet i dag. Marken har en vitmossebotten men även stora mängder stjärnmossor och
källskedmossa som är typiska för sumpskogar och källutflöden. I fältskiktet växer vanliga skogs- och
sumpskogsarter som lingon, revlummer, skogsfräken, brunrör, kråkklöver, hjortron, gråstarr, trådtåg och
björkpyrola, men även en sammansättning av arter som som främst växer på just näringsrika sumpområden (speciellt i dessa mängder) som repestarr, blåsstarr, ögonpyrola, fjällskråp, och orkidéerna
spindelblomster och korallrot. Polarull hittades också, den är inte så vanlig nere i skogslandet men har
inte höga näringskrav. I den nordligaste delen blir miljön mycket blöt med källkaraktär. Här finns vad
som ser ut att vara två stora gamla brunnar men de ser inte ut att påverka hydrologin negativt nämnvärt numera och deras funktion är inte utredd närmare. Runt om finns vattenspeglar och mattor av
källskedmossa. Sumpskogen är i området omgiven av en barrblandskog av frisk blåbärstyp med inslag
av gamla tallar. De blötaste och mest artrika områdena av objektet är på förfrågan från Gällivare kommun utmarkerade som värdekärnor på kartan i fig 4. på sidan 11. Gällivare kommun meddelar vidare att
det varit ganska stora aktiviteter i området historiskt, inte minst av vattenkanalisering och ändringar av
hydrologin lokalt och att det inte går att se området som helt naturligt.
Bedömning: Objektet har mycket höga naturvärden i de värdekärnor som finns i området och som är
knutna till den måttligt påverkade skogsdynamiken och blöta hydrologin som tillsammans med den
mer näringsrika miljön har gett upphov till en artrik flora. Omgivande skog är värdefull som buffert och
skyddszon om än naturvärdena är lite lägre i de omgivande delarna. Många granar i objektets södra
del är av mycket gammal ålder. Skogen är en fullt fungerande sumpskog, en miljö som är minskande i
landskapet till följd av dikningar och skogsbruk. Inga andra delar av Dundret har inventerats på liknande
miljöer inom detta uppdrag men bedömningen är att likande sumpskogsmiljöer bör kunna förekomma
relativt frekvent i de nedre delarna av Dundret och i närregionen.
B Sumpskog och våtmark
Klass 1
Beskrivning: Söder om vägen i nordöstra delen ligger en sumpskog och våtmark som sträcker sig hela
vägen från gränsen av inventeringsområdet i öster till infartsvägen från väg E 45. Objektet ligger i en väl
avsatt svacka vid foten av bergssluttningen. Direkt norr om objektet löper vägen på en tydligt avsatt
sanddominerad ås med tall. De centrala och östra delarna av objektet består av trädbeväxt sumpskog med träd på tydliga socklar. Träden är mestadels klena till medelgrova men ganska gamla. Miljön
är mycket blöt och tillväxten på träden är därför låg. Åldern är svår att bedöma pga den långsamma
tillväxten.
Trädskiktet domineras av gran och björk men där finns också en del tall och viden. Markvegetationen
är bitvis av låg-till högörtskaraktär. Midsommarblomster (stor andel vitblommiga), gråstarr, hönsbär,
lappranunkel (förekommer i hundratal) och orkidéen spindelblomster är dominanta karaktärsarter.
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Bottenskiktets blöta höljor domineras av
vitmossor. Längre åt väster övergår den
trädbeväxta sumpskogen i öppen myr.
Myren har en näringsfattigare karaktär

än sumpskogsdelen längre åt öster. Den

västligaste delen av objektet övergår ånyo
i sumpskog som är mer lövdominerad
med björk, gråal och viden. Marken är

delvis mycket blöt i denna del, särskilt i
delen direkt nedom skjutbanan som ligger
på åsen rakt norrut (norr om objektsavgränsningen).
Som helhet har objektet höga till mycket
höga naturvärden, särskilt är den näringsrikare sumpskogsdelen i öster särskilt
värdefull. Inga djupare eftersökningar efter
arter från olika artgrupper har genomförts,

5

men objekt av den här typen är normalt
mycket artrika för många artgrupper som
insekter, svampar, lavar, mossor m fl. Den rika förekomsten av lappranunkel är en typisk indikator på
blöt och opåverkad sumpskog. Lappranunkel är upptagen i artskyddsförordningens bilaga 1. Arten är
inte ovanlig i dessa delar av landet och inte längre rödlistad, men rika förekomster av den aktuella storleken är ovanliga. Marken i objektet är som helhet känslig och med en speciell och till synes opåverkad
hydrologi. Enligt en mycket tillförlitlig uppgift från Gällivare kommun är inte vattentillförseln till detta
objekt heller helt naturlig utan det finns vägdiken och trummor som kanaliserar vattnet till området.
Detta uppmärksammades inte vid naturinventeringen men vi genomförde heller ingen inventering av
diken och trummor. Typen av naturmiljö bedöms ändå inte som särskilt sällsynt i regionen utan bör vara
relativt vanlig lokalt och regionalt i området kring Gällivare.
Bedömning: Objektet består av en till synes opåverkad sumpskog med en intakt hydrologi. De centrala
och östra delarna har högre naturvärden sett till struktur och artinnehåll. Den västra delen bedöms ha
något lägre naturvärden men hela objektet har en känslig mark med fungerande hydrologi. Hela objektet sammantaget bedöms därför till klass 1, en naturmiljö av högsta naturvärde.

5
Lappranunkel i
objekt B.

13

3

C Skogsbrant med äldre
träd och sumpskog
Klass 2

Beskrivning: Norr om vägen som löper på
åsen i det nordligaste hörnet av inventeringsområdet finns en tvär brant mot norr
med en sumpskog vid foten av branten.
Denna sumpskog är också mestadels
opåverkad men generellt med en vegetation av något fattigare karaktär dominerad

6

av gräs, starr och vitmossor. Trädskiktet
består främst av gran, björk och viden.
Träden är mestadels klena med låg tillväxt i den kärva miljön men åldern på träden är ganska hög. I
den skarpa branten ned mot sumpskogen finns en del äldre träd, främst av gran och tall och skogen
är generellt ganska vildväxt (oskött). Äldre avverkningsspår förekommer. Norr om sumpskogen finns
enstaka gamla tallar och granar och enstaka lågor och torrträd. På en granlåga i nordvästra delen av
avgränsat objekt hittades rikligt med granticka NT på en låga, en rödlistad art som förekommer enbart
på gamla döende eller nyligen döda granar.
Uppe på åsen i kanten mot branten (sydvästligaste delen av avgränsat objekt) finns några mycket
gamla tallar som är gott och väl över 200 år. I dessa hittades spår av barktäkt. Området utgörs av en
lite tydligt avsatt platå på torr sandig mark.
Bedömning: Opåverkade sumpskogar har i alla sammanhang höga naturvärden. Denna sumpskog är
relativt liten och av ordinär beskaffenhet varför naturvärden begränsas till viss del. Marken är känslig
med en funktionellt intakt hydrologi och med vatten upp i markskiktet i höljorna. Tillsammans med den
skarpa branten och omkringliggande gränsmiljöer med gamla träd bedöms området sammantaget till
klass 2.

6
Klena äldre träd i en
kärv sumpskogsmiljö. Från objekt C.
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4 Fågelliv

Nedan redovisas alla fågelförekomster vid inventeringstillfället för varje delområde där bostäder
var planerade enligt kartan i figur 7 på sid 15. Utöver delområdena inventerades också två närliggande våtmarker eftersom fåglrna där potentiellt skulle kunna påverkas av byggnationerna.
Därefter följer en bedömning av fågellivet.

7

7
Karta över det planerade bostadsbygget vid tidpunkten
för fågelinventeringen.
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Tabell 2. Fågelförekomster i varje delområde och arternas skyddskategorier. Lilla myren ligger väster om område A, en torr myr som till
större delen täcks av dvärgbjörk och glest förekommande tallar. Stora myren ligger söder om A och väster om Dundretvägen, en stor
blöt myr med några små vattenansamlingar och två större tjärnar. a, Stora tjärnen och b, lilla tjärnen.
Art

Objekt inom inventeringsområdet

Objekt utanför

A

C

DN

DS

E

Liten myr

Stor myr

Bergfink

4

5

1

2

1

1

2

Bofink

2

4

3

1

1

Björktrast

2

3

1

6

Domherre

1

Gråsiska

1

EUs
fågeldirektiv

Rödlistan

2

Gräsand

2a

Grönbena

(1)

Grönsiska

1

4a
2

1

Bilaga 1

1

Gulärla

4

Järpe

1

Lövsångare

1

Rödhake
Rödstjärt

1
1

Rödvingetrast

1
1

1

Smålom
Spillkråka
Talgoxe

1+2 ungar b
1

Bilaga 1

NT

Bilaga 1
2

Talltita

4

Ängspiplärka

2

Bedömning av fågellivet
De fågelarter som hittades under fågelinventeringen i områdena A-D är i stort sett karakteristiska för de
arter som kan förväntas häcka i de typerna av skog. De flesta är allmänna och utbredda arter. Spillkråka är den enda noterade arten som är upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 som listar skyddsvärda
arter. Grönbena noterades också men det gällde en överflygande individ.
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Spillkråkan kan häcka i olika skogstyper, men är vanligast i blandskogar. Trots att arten har minskat

sedan mitten av 1900-talet, antagligen på grund av det moderna skogsbruket är populationen fortfarande klassat som livskraftigt i Sverige.

På myren söder om område A, utanför planområdet, hittades utöver vanligare, allmänna arter även

grönbena, som är upptagen i bilaga 1 av fågeldirektivet. Populationen av grönbena i Sverige är livskraftig
och förekommer över hela landet men mest i norr.

I en av tjärnarna på samma myr observerades även en smålomshäckning. Smålom finns med på den

nationella rödlistan (NT) och i bilaga 1 av fågeldirektivet. Det häckande individerna flyger troligen över
område A vid födosök. Smålommen har en koncentration till Värmland-Bergslagen-Dalarna och mer
glesa bestånd mot norr. Den är störningskänslig och störning nära häckningsplatsen under häckningstid
(mitten av juni-mitten av augusti) kan ha en negativ påverkan på häckningsframgången.
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5 Arter utom fåglar
I det här kapitlet beskrivs områdets djurliv och de speciella arter som påträffats eller antas
finnas i området. Djurlivet beskrivs dels utifrån vad som faktiskt noterats inom inventeringsområdet och dels utifrån vad som förekommer i omgivande landskap. Områdets vegetation har
beskrivits i tidigare kapitel under respektive naturmiljö. Här tas endast särskilt naturvårdsintressanta arter upp och arter som omfattas av artskyddsförordningen.

Däggdjur
Vad gäller djurlivet bedöms området inte vara av någon större betydelse. Området är litet och ligger
nära bebyggelse och väg E45. Området är även välbesökt av hundägare, svampplockare och motionärer.
Under fältinventeringen observerades ett rådjur i området. Andra allmänna skogsarter som älg, skogshare och räv kan antas utnyttja området periodvis. Likaså förekommer troligt små mårddjur och olika
sorkarter i området i varierande antal mellan år. De större rovdjuren björn, lo, varg och järv kan alla
finnas i landskapet.
Någon fladdermusinventering har inte gjorts i området. Den barrdominerade skogen bedöms dock inte
hysa några rika förekomster av fladdermöss. Av Sveriges 19 olika fladdermusarter är det bara nordisk
fladdermus som återfunnits så här långt norrut. Nordisk fladdermus jagar i öppet landskap och i öppna
gläntor i skogen. Arten bildar nästan alltid sina yngelkolonier inne i hus.

Artskyddsförordningen
Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 finns förutom fåglar och fladdermöss bara
förekomst av lappranunkel (enligt egna observationer och uppgifter från Artportalen). Arten är inte
ovanlig i dessa delar av landet men rika förekomster av den aktuella storleken är ovanliga. Andra arter
man skulle kunna tänka sig ändå förekom här är åkergroda. Av de arter som finns i Norrbotten (mindre
vattensalamander, grön flodtrollslända, bred gulbrämad dykare) är det endast åkergroda som antas
kunna finnas i inventeringsområdet eller dess nära omgivningar. Detta då det i inventeringsområdet och
dess nära omgivningar saknas lämpliga livsmiljöer för övriga listade arter. Åkergroda lever i såväl öppna
marker som barrskogsmiljöer och är i en stor del av landet den vanligaste grodarten.
Av de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 skulle huggorm, skogsödla, vanlig groda och
vanlig padda kunna finnas i omgivningarna.

18

5

Av de växter som listas i förordningens bilaga 2 påträffades vid inventeringen plattlummer, revlummer

och orkidéerna spindelblomster, korallrot och knärot. Eventuellt skulle även någon enstaka jungfru marie nycklar kunna finna i området liksom andra lummerarter som mattlummer och lopplummer.

För de listade arter som finns i inventeringsområdet (förutom fåglar även lappranunkel, plattlummer,

revlummer, spindelblomster, korallrot och knärot) och de som kan antas finnas (åkergroda, huggorm,
skogsödla, vanlig groda, vanlig padda, jungfru marie nycklar och mattlummer) görs bedömningen att

området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort, dock var förekomsten av lappranunkel ovanligt riklig och bör beaktas. Vad gäller grod- och kräldjur kan enstaka individer finnas men då bra repro-

duktionsområden saknas bedöms området inte vara av vikt för arternas fortlevnad. Nämnda växtarter
är endast funna på begränsade platser.

Signalarter och rödlistade arter inom området
Blodticka är enligt Skogsstyrelsen en bra signalart när den växer på granlågor. Blodticka indikerar ett
gammalt skogsekosystem med inslag av grova lågor. Arten kräver inte helt orörda skogar utan förekommer även i plockhuggna bestånd. Inom inventeringsområdet påträffades blodticka inom objekt A.
Granticka NT är enligt Skogsstyrelsen en god indikator för gamla fuktiga granskogar med höga naturvärden i södra och mellersta Sverige. I Norrland har arten inte samma signalvärde utan är mer allmänt
förekommande men har sitt optimum i äldre granskogar. Arten är en parasit och vednedbrytare på gran.
Inom inventeringsområdet påträffades arten i objekt C.
Ostticka VU är enligt Skogsstyrelsen en mycket bra signalart för granskogar med höga naturvärden.
Arten är i norra Sverige knuten till urskogsartade bestånd med långvarig kontinuitet av grova granlågor.
Ostticka åtföljs nästan alltid av andra ovanliga och
rödlistade arter. Arten påträffades i en brant i östra
delen av området.
Rosenticka NT är enligt Skogsstyrelsen en bra
signalart för granskogar med höga naturvärden.
Rosenticka växer på grova granlågor i brandrefugier. Lågorna ska helst ha bildats genom naturliga
stambrott på rötskadade granar. Arten kräver
inte helt orörda skogar utan förekommer även i
plockhuggna bestånd. Inom Inventeringsområdet
påträffadesatren inom objekt A.
8

8
Rosenticka i objekt A
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6 Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärden.

Naturen inom inventeringsområdet består till stor del av produktiv skogsmark som är påverkad av
skogsbruk och annan form av mänsklig aktivitet beroende på den nära lokaliserade bebygelsen. Trots
vissa äldre träd och näringsrikare fuktiga stråk utgör denna skogsmark inte längre någon naturlig miljö
då den på ett genomgripande sätt påverkats av mänsklig aktivitet. Detta har inneburit att de processer,
strukturer och arter som definierar en naturlig skogsmiljö inte längre givits möjlighet att existera och
verka här. Ur naturvärdessynpunkt bedöms därför inte denna typ av miljöer som särskiilt känslig för ytterligare mänsklig påverkan.
I samband med naturvärdesinventeringen identifierades tre sumpskogar med omgivande skogsmiljöer
att hysa höga naturvärden. Naturvärdena är knutna till en skoglig kontinuitet där de strukturer och processer som definierar en naturlig skogsmiljö givits möjlighet att utvecklas, existera och verka i tid och
rum, vilket i sin tur skapat livsmiljöer för ett stort antal arter beroende av sådana miljöer. Naturvärdena
är även knutna till den intakta hydrologin och medföljande luftfuktighet som påverkar skogens processer och artsammansättning. Dessa sumpskogsmiljöer är känsliga för ingrepp såsom avverkningar och
påverkan på hydrologin i och runt de blöta områdena. Sådana ingrepp förändrar förutsättningarna för
och konkurrensförhållanden mellan arter och därmed avsevärt försämrar livsbetingelserna för de arter
som under en lång tid har anpassats till denna speciella, periodvis blöta miljö. På grund av storskaliga
utdikningar har sumpskogar blivit alltmer ovanliga, minskat i storlek och isolerats från varandra i ett
alltmer fragmenterat landskap. Förlust av livsmiljöer och fragmentering har på ett genomgripande sätt
minskat förutsättningarna för de skogslevande och fuktkrävande arterna att upprätthålla livskraftiga
populationer. Dessa områdens känslighet för påverkan måste därför också ses utifrån ett landskapsperspektiv, där ytterligare förluster av livsmiljöer och fragmentering riskerar att negativt påverka förutsättningarna för arternas fortlevnad. I de aktuella objekten kan man kontatera en mänsklig påverkan
i form av kanaliserin av vatten men först och främst har områdena tillförts extra vatten vilket troligen
utvecklat sumpskogsmiljöerna positiv (positiv påverkan). Däremot är ett viktigt naturvärdeskriterie
som naturlighet inte så högt i dessa sumpskogsobjekt inom inventeringsområdet.
När det gäller frågan om eventuell påverkan på nedströms liggande Natura 2000-klassade vattendrag
har inventeringen visat att inga öppna vattendrag förekommer inom det blivande verksamhetsområdet.
Inom sumpskogen i de västra delarna finns ett diffust flöde av vatten längs sluttningen och i förlängningen ned mot Vassaraälven. Inventeringsområdet utgär en mycket liten del av Vassaraälvens avrinningsområde uppströms Gällivare. Därför bedöms påverkan på Natura 2000-klassade vattendrag att
bli försumbar.
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Källor
Webbsidor
Uppgifter om växt och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2012-08-17
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2012-08-17
Information om vegetationszoner och terrängtyper har inhämtats på www.sna.se
Uppgifter om artförekomster enligt artskyddsförordningen har inhämtats från www.lansstyrelsen.se/
norrbotten 2012-08-17
Uppgifter om rovdjur har hämtats från www.viltskadecenter.se 2012-08-17
De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige
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