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Läsanvisning
Följande dokument är uppdelat i två delar: del 1 som utgör en kompensationsutredning,
samt del 2 som utgör en plan för kompensationens genomförande.
I inledande kapitel av del 1 redogörs för projektet och hur etableringen av gruvverk–
samheten vid Liikavaara förhåller sig till skadelindringshierarkin, dvs. vilka åtgärder som
kommer att vidtas för att undvika, minimera och mildra påverkan av verksamheten. I
kapitel 3 beskrivs de värden (rennäring och natur) som kommer att påverkas samt
omfattningen av den kvarstående skadan. Denna skada vägs därefter mot den
planerade kompensationen med hjälp av en värderingsmodell som presenteras i kapitel
4. I kapitel 5 och 6 beskrivs urvalsprocessen för föreslagna kompensationsområden.
Avslutningsvis redogörs för balanseringen av påverkan och kompensation, samt en
bedömning av kompensationens tillräcklighet (kapitel 7 och 8).
I del 2 presenteras förslag på kompensationens genomförande, inklusive
kompensationsåtgärder och tillhörande målbilder (kapitel 1-2). I kapitel 3 ges förslag på
uppföljning, och i avslutande kapitel 4 hur kompensationsområdena kan förvaltas
långsiktigt.
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Del 1 Kompensationsutredning
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1 Introduktion till projektet
Som en del i tillståndsansökan för Liikavaara-gruvan, belägen ca 3,5 km nordost om
Aitikgruvan i Gällivare, har Boliden Mineral tagit initiativ till en utredning kring ekologisk
kompensation för den del av projektets miljöpåverkan som kvarstår. Liikavaara-projektet
presenteras närmare i ansökan och MKB för miljötillstånd (Enetjärn Natur 2018c).
Liikavaara-gruvan kommer att beröra ett dike som anknyter till Natura 2000-området

Torne- och Kalix älvsystem, men i övrigt berörs inga skyddade områden. Diket mynnar i
sjön Laurajärvi öster om gruvområdet. Den närliggande sjön Sakajärvi och bäcken
Myllyjoki omfattas inte av Natura 2000 bestämmelser trots att de ingår i Torne- och
Kalixälvens avrinningsområde. Påverkan på Natura 2000-området beskrivs utförligt i
MKB för tillståndsansökan (Enetjärn natur 2018c) och i en separat Natura 2000utredning (Enetjärn Natur 2018d).
Liikavaara-gruvan ligger till dominerande del inom ett område av riksintresse för
rennäring. Påverkan på detta riksintresse, liksom påverkan på den berörda samebyn,
beskrivs i en separat rennäringsutredning som upprättats i samverkan med Gällivare
sameby (Boliden Mineral 2018b).
Det lagrum som kan bli aktuellt för den ekologiska kompensationen är miljöbalkens 16
kap 9§, vilken anger att:
Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet att
utföra eller bekosta
1.

särskild undersökning av berört område,

2.

särskilda åtgärder för att bevara berört område, och

3.

särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten
medför.

Denna kompensationsutredning har utarbetats med stöd av Naturvårdsverkets
Handbok 2016:1, Vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden
(Naturvårdsverket 2016). I denna anges bl.a. att
Naturvårdsverket anser att det som grundregel är motiverat att ställa krav på
kompensation i samband med prövning av verksamheter som medför stora areella
intrång och/eller negativ påverkan i områden med höga naturvärden.
Graden av känslighet i det område där påverkan äger rum ska beaktas när behovet av
kompensation bedöms. Kraven på att vidta kompensationsåtgärder bör därför vara
högre ställda vid påverkan på områden med höga naturvärden. När intrånget i
naturvårdens intressen är stora kan krav på kompensation i de flesta fall motiveras ur ett
miljömålsperspektiv. (Handbok 2016:1 s 52).
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2 Projektets överensstämmelse med
skadelindringshierarkin
Liikavaara-projektet har utarbetats enligt skadelindringshierarkin för att möjliggöra en
tvådelad prövning där kompensationsåtgärder inte vägs in i frågan om tillåtlighet. Ett
arbetssätt enligt skadelindringshierarkin uppfyller även den överordnade principen om
bevarande in situ, dvs. att förlust av naturvärden i första hand ska förebyggas och att
kompensation ska ses som något som blir aktuellt först när man inte lyckas förebygga
förlusten. Denna princip kommer till uttryck i konventionen om biologisk mångfald, i EU:s
naturvårdsdirektiv och i EU:s aktionsplan för biologisk mångfald samt de principer som
den Svenska Regeringen har fastslagit.
Skadelindringshierarkin innebär att kompensation vidtas först efter att rimlig hänsyn
tagits för att undvika, minimera och mildra negativa effekter av en åtgärd (figur 1).

Figur 1. Skadelindringshierarkin enligt vilken kompensation utgör det sista steget för att undvika kvarstående
skada. Källa: Boliden.

Det finns i dagsläget inga vedertagna begrepp för de olika stegen i
skadelindringshierarkin. I Naturvårdsverkets Handbok 2016:1 används begreppen undvika,
skyddsåtgärder, återställning och kompensation. I SOU 2017:34 används istället
begreppen undvika, minimera, avhjälpa på plats och i sista hand kompensera. I bilden
ovan används uttrycket mildrande istället för motsvarande ”avhjälpa”, ”återställa”
eller ”restaurera”. Principerna är dock desamma oavsett vilka begrepp som används. I
MKB för miljöprövningen anges de undvikande, minimerande samt avhjälpande eller
mildrande åtgärder som vidtagits för projektet (Enetjärn Natur 2018c).
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2.1 Minimerande och mildrande åtgärder
Flera olika åtgärder planeras för att minimera och mildra den påverkan som
gruvverksamheten kommer att innebära för naturvärden och rennäring, bland annat en
ekologisk efterbehandling av själva verksamhetsområdet, samt förstärkning av
naturvärden inom det område som berörs indirekt av verksamheten.

Ekologisk efterbehandling
En viktig mildrande åtgärd (tredje steget i skadelindringshierarkin) är den ekologiska
efterbehandling som kommer att utföras i påverkansområdet sedan verksamheten
avslutats. En separat ekologisk efterbehandlingsplan har därför tagits fram inom
projektet (Enetjärn Natur 2018a).
En viktig del av den ekologiska efterbehandlingen är att återskapa renbete på de ytor där
det är möjligt.

Förstärkning av naturvärden inom det indirekta påverkansområdet
En annan restaurerande åtgärd innefattar förflyttning och utplacering av död ved i form
av naturvärdesträd (framförallt gamla och senvuxna träd) som avverkats i
påverkansområdet. Utplaceringen förläggs till skogsmiljöer (utvalda myrholmar) i den
skog-myrmosaik som ligger i den sydöstra delen av påverkansområdet samt söder om
detsamma. Dessa skogsmiljöer avsätts därefter som naturvårdsmark och tas ur
produktion permanent.
I byn Liikavaara finns idag ängs- och betesmarker med ovanliga, hävdgynnade arter så
som månlåsbräken och höstlåsbräken. Båda arterna är rödlistade och höstlåsbräken
omfattades dessutom av artskyddsförordningens bilaga 2. Dessa ängs- och
betesmarker ingår i det område som indirekt berörs av den planerade dagbrottet. Som
en mildrande/avhjälpande åtgärd kommer Boliden Mineral upprätthålla hävden i dessa
områden genom slåtter under den tid som gruvbrytningen vid Liikavaara/Aitik är i drift.

3 Bedömning av påverkan
3.1 Avgränsningar
Avgränsningar i sak
Naturvärden och andra värden som är av betydelse för rennäringen i området är de

allmänna intressen som bedöms påverkas av en så pass stor kvarstående skada att
ekologisk kompensation är motiverat. Övriga allmänna intressen har inte beaktats i
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kompensationsutredningen (se MKB för miljöprövning för utförligare beskrivning
konsekvenser för övriga allmänna intressen, Enetjärn natur 2018c).

Avgränsningar i rum
Gruvetableringens påverkan på naturvärden och rennäring i områden vid Liikavaara
delas in i direkt och indirekt påverkan. Med direkt påverkan avses direkt ianspråktagande
av mark, dvs. där natur omförs till annan markanvändning. Den direkta påverkan bedöms
uppstå inom det område som kommer att tas i anspråk för gruvverksamheten, inklusive
tillhörande transportvägar.

Figur 2. En stor del av påverkansområdet består av våtmarker med högt naturvärde.

Med indirekt påverkan avses för naturvärden de indirekta effekter som verksamheten
medför på naturtyper och arter, dvs. där verksamheten medför ändrade förutsättningar
utan att markanvändningen förändras. Den geografiska avgränsningen för den indirekta
påverkan på naturvärden har definierats som det område som ligger inom det
viltstängsel som kommer att omgärda gruvområdet under drifttiden, med justeringen att
från den punkt där Myllyjoki rinner ut i Sakajärvi har en rak linje dragits till den punkt där
stängslet avviker från transportvägens östra sida. För påverkan på rennäringen avses
hela det område som stängslas in som indirekt påverkan, eftersom marken inom detta
område blir otillgänglig för bete och flytt under en begränsad tidsperiod men där
renskötseln kan återupptas när stängslet tas bort.
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Påverkansområde
Området som berörs av gruvetableringen vid Liikavaara är beläget knappt 2 mil öster om
Gällivare, och utgörs huvudsakligen av skogmyrmosaik (figur 2) samt mindre skogsområden och ett mindre vattendrag, Myllyjoki, som passerar i en båge genom området
söder om detsamma och avrinner västerut mot sjön Sakajärvi. Påverkansområdet utgörs
dels av ett område med direkt påverkan till följd av gruvetableringen (knappt 180 ha),
dels ett större område med indirekt påverkan på drygt 660 ha (se karta i figur 3).

Teckenförklaring
Påverkansområde
Direkt påverkan
Indirekt påverkan

0

0.5

1 km

§

Figur 3. Översikt av påverkansområdet med fastighetsgränser, områden som direkt och indirekt påverkas.
Påverkan sker genom gruvverksamheten, men även genom de nya vägar som utgör smala korridorer i layouten.
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Påverkansområdet består till stor del av mark med ett högt naturvärde
(naturvärdesklass 2) – framförallt mosaikartade områden av i stort sett opåverkade
våtmarker och sumpskogar, men här finns även små områden med sandtallskogar,
vilken är en mindre vanlig naturtyp i Gällivareområdet. Våtmarker och sumpskogar med
motsvarande naturvärden förekommer som närmast även nordväst och söder om
påverkansområdet, men också väl spridda i det omgivande landskapet.

Avgränsningar i tid
Liikavaaragruvan planeras vara i drift under 8 år. Innan gruvan kan tas i drift kommer
förberedande arbeten att genomföras under ca 2 år. De huvudsakliga
efterbehandlingsåtgärderna bedöms pågå i 2-3 år (Enetjärn Natur 2018a).
Den direkta påverkan på naturvärden och rennäring bedöms främst uppstå under de
förberedande arbetena inför gruvdriften och kvarstå under drifttiden. I avsnitt 3.2 och 3.3
beskrivs hur den direkta och indirekta påverkan på naturvärden respektive rennäring
upphör eller minskar efter avslutad drift.
Efter avslutad drift kommer efterbehandlande åtgärder vidtas som syftar till att gynna
etableringen marklavar. Med tiden bedöms den efterbehandlade gruvan (dvs. de delar
som berörts av direkt markanspråk) att leverera värden för rennäring i form av
renbetesmark. Själva dagbrottet innebär en kvarstående arealförlust av renbetesmark
på ca 50 ha.
Efterbehandlingsåtgärderna syftar även till att påskynda etableringen av de naturligt
förekommande naturtyperna torr tallskog, frisk till fuktig blandskog och myrmark. Den
ekologiska funktionaliteten och naturvärdena i de olika naturtyperna kommer att
utvecklas olika fort, där våtmarkerna och de fuktiga skogarna kommer att utveckla
naturvärden betydligt snabbare än den torrare tallskogen. De våta områdena,
myrmarkerna och de blötaste skogsklädda delarna, bedöms ha potential att börja
leverera naturvärden efter ett par decennier och att bitvis uppnå högre naturvärden
några decennier senare.
De torra skogsklädda delarna kommer att utvecklas ungefär på samma sätt som ett
avverkat och markberett skogsområde i denna region, dvs. området kommer successivt
leverera basala naturvärden efter några decennier och ur ett skogsbruksperspektiv
kommer träden att uppnå avverkningsmogen ålder efter drygt 100 år. I vilken
utsträckning de torra skogsklädda områdena på längre sikt kommer att leverera högre
naturvärden beror på hur de sköts och brukas.
När gruvan lagts ner och efterbehandlingen avslutats kommer skyddsstängslet kring
gruvan och transportvägen att tas ner och transportvägen mellan Liikavaara och Aitik att
schaktas ner för att underlätta för passage av vilt och ren. Efter att dessa åtgärder
genomförts bedöms den indirekta påverkan på rennäringen till största delen upphöra.
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När transportvägen schaktats ner bedöms även påverkan på rennäringens flyttled i stort
sett upphöra.
Den indirekta påverkan som uppstår under drifttiden bedöms till stor del upphöra efter
avslutad drift och efterbehandling, se avsnitt 3.2 och 3.3.

3.2 Påverkan på naturvärden och arter
Naturvärden
Gruvetableringen vid Liikavaara kommer att medföra att natur som bedömts ha ett
påtagligt till högt naturvärde (naturvärdesklass 3 respektive 2 – för inventeringar av
naturvärde och arter, se Enetjärn Natur 2016a, 2017a, b, 2018b, samt bilaga 1 i denna
rapport) dels kommer att försvinna genom direkt påverkan (natur som omförs till annan
markanvändning) och dels kommer att påverkas negativt genom indirekt påverkan
(natur runt omkring gruvverksamheten och tillhörande transportvägar).
Tabell 1. Sammanställning av naturvärdeklassade naturtyper och arealer som direkt, indirekt och sammanlagt
påverkas av gruvetableringen vid Liikavaara.
Naturtyp

Naturvärdesklass

Påverkan areal (ha)
Indirekt

Direkt

Sammanlagt

Våtmark

2

141,5

40,0

181,5

Våtmark

3

20,2

1,2

21,4

Skog

2

44,1

11,3

55,4

Skog

3

1,6

<0,1

1,6

Ängs- och betesmark

2

0,6

0

0,6

Småvatten

3

7,2

0,3

7,5

Vattendrag

2

18,5

1,3

19,8

233,7

54,1

287,8

Samtliga

Sammanlagt påverkas knappt 288 ha mark med naturvärdesklass 2 och 3, varav knappt
en femtedel (ca 54 ha) direkt och resterande del (ca 234 ha) indirekt (tabell 1).
Huvuddelen av den natur med naturvärde klass 2 och 3 som berörs utgör våtmarker med
låg påverkansgrad, både skog-myrmosaiker, skogbevuxna myrar och öppna myrar (ca
203 ha). En stor del av våtmarken har i länsstyrelsernas våtmarksinventering (VMI)
bedömts utgöra klass 3. I den nordvästra delen påverkas indirekt även en del av en
våtmark med VMI-klass 2. Även skogsområden av olika karaktär berörs av den planerade
gruvverksamheten (ca 57 ha), främst något äldre, olikåldriga barrskogar men också
sumpskogar, lövrika granskogar, grandominerade myrholmar samt sandtallskogar.
Andra naturtyper som påverkas utgörs av små arealer ängs- och betesmark (<1 ha),
småvatten (några myrgölar och en liten tjärn, totalt 7,5 ha) och delar av två vattendrag
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(Myllyjoki i den södra delen och en liten bäck i den västra delen, sammanlagt knappt 20
ha). Båda vattendragen mynnar ut i Sakajärvi.

Objekt med naturvärde och landskapsobjekt
Objekt med naturvärde utgör områden med likartad naturtyp som ofta utgör viktiga livsmiljöer
för många organismer, däribland ovanliga och rödlistade arter.
Landskapsobjekt utgör ett större område där flera naturtyper och naturvärdesobjekt ingår,
vilka tillsammans ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald än de enskilda
naturvärdesobjekten för sig. För många naturvårdsarter som kan förflytta sig är tillgången på
lämpliga/olika livsmiljöer inom stora områden en förutsättning för arters fortlevnad. Goda
spridningsmöjligheter samt tillgång på livsmiljöer och strukturer för etablering, tillväxt och
förökning bidrar till en hög mångfald av fastsittande organismer så som lavar, mossor,
vedsvampar och kärlväxter. Det landskapsekologiska värdet i Liikavaara utgörs i första hand
av det nästintill sammanhängande område med skog-myrmosaiker och öppna myrar som
sträcker sig från sydost till nordväst genom påverkansområdet och vidare västerut och norrut.
Gruvetableringen kan resultera i en försämrad konnektivitet (sammankoppling) inom detta
våtmarkslandskap.

Direkt påverkan
Den direkta påverkan kommer att medföra att ca 41 respektive 11 ha naturvärdesklassad
våtmark och skog försvinner (tabell 1). Endast en mindre del av berörda
naturvärdesklassade småvatten och vattendrag påverkas direkt genom att dessa
miljöer tas i anspråk (1,6 ha).
Indirekt påverkan
Den indirekta påverkan innebär att naturvärdesklassade naturtyper (ca 162 ha våtmark,
46 ha skog, 26 ha småvatten och vattendrag) i omkringliggande områden påverkas av
gruvverksamheten (tabell 1) genom damning, miljöpåverkan i vattendrag eller genom en
förändrad hydrologi i vattendrag, våtmarker och sumpskogar som ligger i anslutning till
gruvområdet och transportvägar (Bergab 2017, Boliden Mineral 2018a, ÅF Infrastructure
2018). Indirekt påverkan kan också innebära att miljöer som tidigare hävdats genom
slåtter eller bete (0,6 ha) växer igen, vilket medför att naturvärdet minskar. Även ökad
mänsklig aktivitet kan utgöra en påverkan på djurarter i närområdet i form av störning.
Stängsling medför också både en direkt och indirekt påverkan på större däggdjur, främst
älg och ren, som utestängs från området. Ett minskat eller uteblivet betestryck kan
medföra stora förändringar i vegetationen. En stängsling av Liikavaara (tillsammans
med den befintliga verksamheten vid Aitik) medför också barriäreffekter som innebär att
viltets rörelser begränsas i nordväst-sydostlig riktning så att djuren tvingas röra sig runt
de båda verksamhetsområdena. I kombination med en eventuell stängsling av väg E10
kan det på sikt medföra kumulativa inskränkningar i djurens rörelser. En annan möjlig
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effekt är att vilt blir kvar i mindre lämpliga områden där framförallt begränsningar i
vinterbete kan medföra skador på exempelvis växande ungskogar, i närliggande
områden utanför stängslet. En utförligare analys av viltets rörelser och eventuella
effekter av gruvan ges i MKBn för miljötillståndet (Enetjärn Natur 2018c).
Påverkan över tid
Tidsaspekten för påverkan av verksamheten är svårbedömd, framförallt vad gäller de
områden som berörs av indirekt påverkan genom markavvattning och förändrade
grundvattenförhållanden. De påverkansfaktorer som direkt hör till verksamheten som
buller, damning och stenkast bedöms upphöra i samband med antingen efterbehandlingens slutförande eller gruvverksamhetens upphörande. En viss osäkerhet finns
dock vad gäller eventuellt damningspåverkans långsiktiga tillförsel av mineral eller
näringsämnen i omgivande mark. För effekter genom markavvattning, grundvattensänkning, lakvatten och ändrade vattenflöden i mark och berg är det svårare att avgöra.
Även om dagbrottet vattenfylls så kan den kompakterade jorden medföra att
grundvattenflödena ändras. Sannolikt kommer dagbrottet att vattenfyllas mycket sakta,
och avvattnande effekter kommer att kvarstå flera tiotals år efter att gruvbrytning och
efterbehandling avslutats. För utförlig beskrivning och bedömning av dessa
påverkansfaktorer, se MKBn (Enetjärn Natur 2018c).

Arter
Där naturmiljöer tas i anspråk och omförs till annan markanvändning kommer arter att
påverkas i olika utsträckning. Fåglar och större vilt lämnar i regel området men många
smådjur, insekter och fastsittande organismer kommer att försvinna i samband med att
deras livsmiljöer exploateras. Även i de områden som påverkas indirekt av
gruvverksamheten berörs arter av damning, buller och annan störning, men också av
undanträngningseffekter då vissa livsmiljöer blir oåtkomliga, t.ex. som en följd av
stängsling och vägar.
En del arter omfattas av det europeiska art- och habitatdirektivet som syftar till att säkra
den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer
samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer. Inför gruvetableringen vid
Liikavaara har därför en riktad fågelinventering (Enetjärn Natur 2018b) samt en
artskyddsutredning utförts (Enetjärn Natur 2016b).
Utredningen visar att upp till ett 40-tal skyddade arter kan tänkas förekomma inom
påverkansområdet vid Liikavaara. Bland de arter som påträffats och som omfattas av
artskyddsförordningen finns höstlåsbräken, lappranunkel, ängsnycklar, spindelblomster,
mattlummer, revlummer, lappmes och tjäder. Artförekomsterna i det aktuella området
är för flertalet arter emellertid inte särskilt stora eller talrika, dvs. området utgör inte
något kärnområde för någon av de skyddade arterna. För skyddade arter som
förekommer mer frekvent i påverkansområdet är förekomsterna långt ifrån så
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betydande att en exploatering kan komma att påverka bevarandestatusen regionalt
eller nationellt.
Lappranunkel är en ovanlig kärlväxt med mycket specifika krav på livsmiljö. Arten
omfattas av artskyddsförordningen bilaga 1, vilket innebär att även dess livsmiljö är
skyddad. Lappranunkel växer på enstaka platser längs vattendraget Myllyjoki, och
enstaka plantor kan komma att påverkas genom att livsmiljön försvinner där
transportvägar anläggs. Om så blir fallet avser Boliden Mineral att flytta
lappranunkelplantor till andra delar av Myllyjoki och därefter till ett utvalt
kompensationsområde.
De flesta av ovan nämnda artförekomster kommer att upphöra att finnas inom
påverkansområdet för direkt påverkan. En eventuell återetablering kan endast vara
möjlig för en del av dessa arter på mycket lång sikt i och med genomförande av
ekologisk efterbehandling. För andra arter, främst de som är knutna till våtmarker,
kommer påverkan att vara permanent. För artförekomster i påverkansområdet för
indirekt påverkan kan påverkan variera. För exempelvis bullerpåverkan på fåglar så
upphör påverkan sannolikt samtidigt med verksamheten. För mer diffus påverkan som
grundvattensänkning kan habitatförändringar som exempelvis upptorkning och
igenväxning av våtmarker komma att bli betydligt mer långvariga. Där kan exempelvis
naturvårdsarter som exempelvis orkidéer eller andra för naturtyperna typiska arter
knutna till mineralrikare vattenutflöden konkurreras ut av mer triviala arter.

Kvarstående påverkan efter avslutad efterbehandling
En betydande skada på de befintliga arterna och naturtyperna kommer att kvarstå även
efter den planerade ekologisk efterbehandlingen. Bland annat kommer de flesta delar av
gruvområdet som idag utgörs av myrhabitat på sikt omföras till skogsmark. Trots att en
ekologisk efterbehandlingsplan finns och kommer att genomföras är tidsaspekten för
flera av de planerade efterbehandlingsåtgärderna lång, särskilt när det gäller
skogsmiljöer. De planerade naturvärdeshöjande åtgärderna inom det indirekta
påverkansområdet, där utvalda naturvärdesträd som avverkats inom påverkansområdet
kommer att läggas ut i angränsande skogsområden, kommer dock att delvis buffra för
denna tidseffekt. Detta genom att stärka förutsättning för återetablering av
naturvårdsarter och naturvärde i de återskapade skogsmarkerna.
Den direkta påverkan bedöms även lindras på kort sikt genom att andelen död ved i
angränsande områden ökas och därmed gynnas en rad naturvårdsarter.
Hela verksamhetsområdet med omgivningar ut till ca 1 km kommer att stängslas med
viltstängsel. Det kommer att påverka vanligare större däggdjur som älg och ren genom
att de utestängs. Det medför dock att det i de kvarvarande skogarna inom stängslet
kommer att bli ett väsentligt lägre betestryck på flera växtarter, framförallt lövträd så
som asp, sälg och rönn. Nyetableringen av dessa lövträd är vanligtvis mycket svag i
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dagens skogar, mycket på grund av starka viltstammar. En stängslad yta kan ge en
positiv påverkan genom att lövträd hinner etablera sig och växa till. Om stängslet
bibehålls i minst 8 år har lövträd en chans att nå över beteshöjd under den tid
verksamheten pågår. Lövträden kan ge ett värdefullt bidrag till variation och
artsammansättning i de skogar som kommer att bli kvar efter att verksamheten
avvecklats. Det förutsätter dock att skogsskötseln anpassas för att gynna lövinslaget.
Dessa skogsområden kan också utgöra en källa för spridning av arter till de skogar som
etableras i efterbehandlade områden.

3.3 Påverkan på rennäring
Liikavaaragruvan ligger inom Gällivare skogssamebys marker. I den rennäringsutredning
som tagits fram i samråd med samebyn beskrivs hur området nyttjas för rennäring och
vilka konsekvenser gruvetableringen bedöms medföra (Boliden Mineral 2018b). Nedan
ges kortfattade redogörelser för hur området nyttjas idag, den påverkan på rennäringen
som bedöms uppstå under drifttiden efter att minimerande och mildrande åtgärder
vidtagits samt den kvarstående skadan efter avslutad drift. För en utförlig redogörelse
för rennäringen, se ovan nämnda rennäringsutredning.

Områdets nyttjande
En av Gällivare samebys fem vinterbetesgrupper har sina vinterbetesmarker norr om väg
E10 och i området norr om Aitik. Den vinterbetesgruppen flyttar under våren förbi
Aitikgruvan mot nyckelområdet söder om densamma, där kalvningen sker. Flytten förbi
Aitik är svår då gruvan, infrastruktur och bebyggelse skapat trånga passager på
Aitikgruvans östra och västra sida.
Under sommaren är renarna främst i området söder om Aitik för att sedan under hösten
och förvintern röra sig österut mot ett kärn- och nyckelområde beläget mellan Laurajärvi
och Leipojärvi. Under förvintern betar renarna även inom det område där
Liikavaaragruvan planeras. Detta bete utgörs främst av hänglavsbete på lågväxta träd
utmed myrkanter samt starrbete ute på myrarna. Från detta område rör sig renarna
sedan norrut över väg E10 till vinterbetesmarkerna.

Kvarstående skada
Bedömningen i rennäringsutredningen är att produktionen i Liikavaara och den nya
vägen för truckar till Aitik kommer att påverka rennäringen negativt, både genom
betesbortfall (både på kort och lång sikt), försvårad flytt, barriäreffekter och
spridningseffekter samt en ökad risk för att renar förolyckas genom påkörningar. Detta
kommer att innebära merarbete och ökade kostnader för renskötarna, ökat betestryck
på andra marker, en ökad sårbarhet inom samebyn, risk för sämre djurhälsa och risk för
konflikter och sociala konsekvenser såsom oro och sämre hälsa hos renskötarna.
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En av samebyns vinterbetesgrupper påverkas direkt av den planerade gruvan medan de
övriga fyra vinterbetesgrupperna påverkas indirekt av det ökade intrånget inom
samebyns marker.
Nedan utvecklas beskrivningen av påverkan genom förlust av betesmark, försvårad flytt
och säkerhetseffekter. För en mer utförlig beskrivning, se rennäringsutredningen (Boliden
Mineral 2018b).
Förlust av renbetesmark
Gruvetableringen medför en direkt och indirekt förlust av renbetesmark.

Direkt påverkan
Den direkta förlusten av mark uppgår till ca 190 ha. Av dessa 190 ha utgörs ca 170 ha av
riksintresse för rennäringen (kärnområde) (se karta i figur 4). Enligt samebyns
renbruksplan klassas 10 ha av den mark som påverkas direkt som ett nyckelområde för
renskötseln under förvintern.
Marken som tas i direkt anspråk för gruvverksamheten kommer att efterbehandlas med
fokus på att skapa värden för rennäring och biologisk mångfald (Enetjärn natur 2018b).
För att förbättra kunskapsunderlaget kring metoder för marklavsetablering har Boliden
initierat ett forskningsprojekt kring detta i samarbete med SLU, som påbörjades under
hösten 2017. Med tiden kommer den efterbehandlade marken, dvs. de delar som berörts
av direkt markanspråk, att börja leverera värden för rennäring i form av renbetesmark.
Själva dagbrottet innebär dock en permanent arealförlust av renbetesmark om ca 50 ha.

Indirekt påverkan
Under den tid gruvan är aktiv innebär skyddsstängslet (som innefattar påverkansområdet och transportvägen till Aitik) en temporär förlust av betesmark på ca 800 ha.
Stängslet angränsar i nordväst (inom vinterbetesmarkerna) till ett nyckelområde
beläget på berget Sakavaara och markerna öster om detta. Utöver den indirekta
påverkan inom stängslet kan gruvetableringen även innebära spridningseffekter då
renarna kan undvika närområdet på grund av störning. Det kan innebära att renarna inte
utnyttjar det bete som finns i närområdet, att renarna rör sig mer och därmed förlorar
energi och behöver återsamlas samt att de kan komma in på områden som renskötarna
vill spara till senare delar av vintern. Spridningseffekten är tillfällig och bedöms till
största delen att upphöra när gruvan efterbehandlats och stängslet tagits ner. En viss
spridning från själva verksamhetsområdet kan dock väntas till dess att
efterbehandlingsåtgärderna lett till att ytorna kring dagbrottet återigen är attraktiva
betesmarker. Den bebyggelse som finns idag i byarna Sakajärvi, Liikavaara och delar av
Laurajärvi kommer att avvecklas (gäller både bostadshus och betesmarker för
tamboskap). Dessa strukturer medför idag en påverkan på renskötseln som, i och med
avvecklingen, kommer att minska.
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Riksintressen för rennäring
Verksamhetsområde och nya vägar

Renäringens riksintressen

Stängsel

Kärnområde av riksintresse
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Figur 4. Översikt av områden som omfattas av riksintresse för rennäring inom den nordligaste delen av Gällivare
samebys marker. På kartan visas även den planerade Liikavaaragruvan (direkt påverkan) och det stängsel som
planeras omgärda gruvområdet (indirekt påverkan).

Försvårad flytt
De transportvägar som ska möjliggöra transport mellan Aitik och det planerade
dagbrottet medför att nyttjandet av samebyns flyttled, som förbinder åretruntmarkerna
och vinterbetesmarkerna, försvåras betydligt under drifttiden. Det område som utgör
den svåra passagen (område av riksintresse, 125 ha) kommer vid starten av den
planerade verksamheten redan vara avskuren på grund av Aitiks säkerhetsstängsel.
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Flyttning av renar kan dock fortfarande ske över sjön Sakajärvi vintertid och i området
mellan Sakajärvi och väg E10. Den planerade verksamheten i Liikavaara kommer att
innebära en kumulativ effekt på flyttleden vilket, tillsammans med verksamheten vid
Aitik, orsakar en sådan påverkan på rennäringens riksintresse att dess funktion avsevärt
försämras. Påverkan från den planerade verksamheten är emellertid tidsbegränsad,
eftersom truckvägen kommer att schaktats ner och stängslet längs den tas bort när
dagbrottet inte längre är i drift.
Efter avslutad drift och efterbehandling kommer gruvan att innebära en viss barriär för
de renar som strövar österut från sjön och byn Sakajärvi. Renarna kommer dock att
kunna ströva fritt söder om gruvan, över den f.d. truckvägen.
Säkerhetseffekter
Det finns en påtaglig risk för att renarna som vandrar åt sydost mot Liikavaara tar sig
över sjön Sakajärvi och därefter, på grund av stängslet, styrs norrut och lockas in på väg
E10. Väg E10 kommer, med stängslet som säkerställer riskzonen för stenkast runt
Liikavaara, att utgöra en korridor med stor risk för påkörning om renar kommer in i
korridoren. Renarna som befinner sig på norra sidan om väg E10 löper även de en risk för
att styras mot vägen om de följer stängslet. Boliden avser, i samverkan med Trafikverket,
utforma och testa olika slags viltavvärjningsmetoder för att förhindra att renar tar sig in i
korridoren vid väg E10. Målet är att en eller flera metoder vid verksamhetens start ska
vara så pass beprövade att de i hög grad minimerar risken för att renar tar sig in i
korridoren och förolyckas.
Säkerhetseffekterna uppstår främst under gruvans drifttid och kommer till största delen
att upphöra efter avslutad drift och efterbehandling.

4 Beskrivning av vald värderingsmodell
För att möjliggöra en bedömning om den planerade kompensationen väger upp den
bedömda kvarstående skadan har en semi-kvantitativ värderingsmodell använts för
naturvärden.1

4.1 Värderingsmodell för naturvärden
Utgångspunkten för värderingsmodellen för naturvärden är att beräkna skadans och
kompensationens omfattning med hjälp av ett samlat påverkansvärde respektive
kompensationsvärde. Värderingsmodellen förutsätter att såväl påverkansområdet som
kompensationsområdet avgränsats och naturvärdesinventerats.

För värden som berör rennäringen har en kvalitativ expertbedömning gjorts i samråd med den berörda
samebyn.
1
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Beräkningarna baseras på naturtypernas areal och kvalitet ur ett naturvärdesperspektiv,
samt skadans påverkansgrad och de naturvärdeshöjande åtgärder som ingår i
kompensationen. På så sätt ger modellen en noggrann och i huvudsak objektiv
uppskattning av påverkansvärde och kompensationsvärde samt hur de förhåller sig till
varandra.
I värderingsmodellen används kvalitetsmåttet habitathektar (hh), vilket utgör
sammanvägda poängvärden för både påverkansvärdet och kompensationsvärdet.
Beräkningssättet tar delvis stöd i metoder som utvecklats för ekologisk kompensation
och ”biodiversity offsetting” inom Sverige och internationellt (Defra 2010, BBOP 2012).
Grunden för beräkningen är att ju större naturvärde och påverkansgrad i
påverkansområdet desto högre påverkansvärde. Kompensationen utformas så att
kompensationsvärdet minst uppgår till påverkansvärdet. För att buffra för osäkerheter i
omfattning av påverkan, kompensationens effekt och tidsaspekter tillämpas en
säkerhetsmarginal.
Värderingsmodellen är förenklad jämfört med de modeller som nämns som referenser
ovan, eftersom en alltför ingående beräkning bedöms vara orimligt krävande för den
kompensation som blir aktuell i detta fall och skulle heller inte nödvändigtvis förbättra
bedömningarna.

4.2 Beräkning av påverkansvärde
Beräkning av påverkansvärdet genomförs i följande steg:
1.

Avgränsning och indelning av påverkansområdet i olika påverkanszoner, naturtyper
och naturvärdesklasser utifrån genomförd naturvärdesinventering enligt Svensk
standard (SIS 2014a-b) samt areaberäkningar

2.

Identifiering av skadelindrande åtgärder

3.

Uppskattning av påverkansgrad där graden av påverkan (0-100%), osäkerhet2 vad
gäller både skadans omfattning, samt effekter av skadelindrande åtgärder vägs in

4.

Beräkning av påverkansvärdet utifrån naturvärdesklassade naturtyper, deras areal
och påverkansgrad. I detta steg viktas även påverkansvärdet mot säkerhetsmarginal
och en tidsfaktor3

4.3 Beräkning av kompensationsvärde
Det är grundläggande att vald kompensation tillför naturvårdsnytta och additionalitet,
dvs. att kompensationen leder till positiv naturvårdsnytta utöver den utveckling som
skulle ha skett inom kompensationsområdet om kompensationen uteblivit.
Avser osäkerhet av skadans omfattning innan skadelindrande åtgärder vidtas.
Tidsfaktorn tar hänsyn till under hur lång tid påverkan kommer att pågå, dvs. om påverkan inte är permanent
utan kommer att ske under begränsad period minskas påverkansvärdet
2

3
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Beräkning av kompensationsvärdet genomförs i följande steg:
1.

Identifiering av ett eller flera kompensationsområden

2.

Avgränsning och indelning av kompensationsområdet i naturtyper och
naturvärdesklasser utifrån genomförd naturvärdesinventering enligt Svensk
standard (SIS 2014a-b) samt areaberäkningar

3.

Identifiering av möjliga naturvärdeshöjande åtgärder inom kompensationsområdet

4.

Expertbedömning av restaureringspotentialen, dvs. hur mycket naturvärdet bedöms
höjas av restaurerings- och/eller skötselåtgärder i kompensationsområdet. Här vägs
även restaurerings- och skötselåtgärdens osäkerhet4 in, liksom en tidsfaktor5

5.

Bedömning av additionalitet för kompensationsområden med naturvärdesklassade
naturtyper

6. Beräkning av kompensationsvärdet utifrån naturvärdesklassade naturtyper, deras
areal och restaureringspotential
Vid utsök och val av kompensationsområden har ett antal börkrav fastställts (se
utförligare beskrivning i kapitel 5 nedan) för att säkerställa att naturtyperna i
kompensationsområdet i så stor utsträckning som möjligt motsvarar de naturtyper som
går förlorade i påverkansområdet. Kraven har inte tagits med i beräkningen av
kompensationens tillräcklighet utan utgör kriterier som ska uppfyllas för att ett område
alls ska vara lämpligt som kompensationsområde.
Mätbara variabler har identifierats och inventerats i både påverkansområdet och
kompensationsområdet. Variablerna utgörs av mätbara data på artförekomster samt
strukturer som beskriver naturtypernas kvalitet, bland annat artmångfald, antal
indikatorarter, mängd död ved, längd myrkant etc. Detta underlag ligger delvis till grund
för bedömning av kompensationsområdets lämplighet, men också för uppföljning av
kompensationens genomförande inkl. de åtgärder som ska vidtas för att höja
naturvärdet i kompensationsområdet. Variablerna ingår dock inte i beräkningen av
kompensationens tillräcklighet.

Avser osäkerhet i skötselåtgärdens effektivitet.
Tidsfaktorn tar hänsyn till naturvårdsnyttans leveranstid, dvs. hur lång tid det tar innan skötselåtgärden
resulterar i ökade naturvärden.
4
5
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5 Förstudie/val av möjliga kompensationsområden
5.1 Metod för identifiering av möjliga kompensationsområden
Vid val av kompensationsområden där de naturvärdeshöjande åtgärderna ska
genomföras har en viktig målsättning varit att stärka naturvärden som liknar de som
direkt och indirekt påverkas av gruvetableringen vid Liikvavaara. Därtill har valet av
kompensationsområde med bränning inriktats mot att dels förbättra marklavsbete på
både kort och lång sikt, dels generera en naturvårdsnytta (bland annat att skapa
förutsättningar för brandgynnade arter).
Identifiering av möjliga kompensationsområden har skett i flera steg:
1.

Förstudie med tolkning av satellitbilder, tematiska kartor och topografiska kartor för
att identifiera potentiella kompensationsområden

2.

Fältbesök av de mest intressanta områdena

3.

Val av möjliga kompensationsområden samt vidare analys och
naturvärdesinventering i fält

Utsök av områden för våtmarksrestaurering baserades dels på påverkansområdets
karaktär och naturmiljöer, dels på våtmarkernas restaureringspotential, och innefattade
följande kriterier:
•

Förekomst av öppna och trädbevuxna partier

•

Förekomst av mycket blöta partier/vattenspeglar

•

Förekomst av myrholmar

•

Förekomst av områden med måttliga mineralförhållanden

•

Förekomst av grävda diken i myr och i skog

Utsök av områden för bränning riktades mot ungskogsområden med tätt växande tall,
frodigt fältskikt och brist på marklavar, samt förekomst av tallöverståndare eller
timmerställning. Att köpa in och bränna trädbevuxen skogsmark är kostsamt. Efter en
rimlighetsavvägning har Boliden valt att identifiera skogsmark för bränning som både
kompenserar för/förbättrar marklavsbete och naturvärde. Utsök av bränningsområden
genomfördes i trakterna kring Björkberget (beläget ca 3 mil öster om Gällivare) efter
samråd med Gällivare sameby (se vidare sammanfattande samrådsredogörelse i
kapitel 5.2 nedan).
Utsök av områden för bränning baserades på följande kriterier:
•

Beläget inom Gällivare samebys vinterbetesmarker

•

Ett område som är accepterat av samebyn
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•

Potential att höja värdet för marklavsbete

•

Potential att höja naturvärde

•

Väl avgränsat i terrängen och med närhet till våtmark eller vattendrag

6

B2

12

Teckenförklaring
Kompensationsområden för våtmarksrestaurering
Område 6 - Koijukaivos Norra - 1a handsval
Område 12 - Hakkas Sydöstra - 2a handsval

Kompensationsområden för bränning
Område B2 - Björkberget Östra

0
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§

Figur 5. Översiktskarta med prioriterade kompensationsområden som för våtmarksrestaurering (blåa) och
naturvårdsbränning (gult).

Kompensationsområden för våtmarksrestaurering
Totalt identifierades 19 potentiella kompensationsområden för våtmarksrestaurering. Av
dessa besöktes 10 områden i fält och inventerades översiktligt. Två av dessa valdes ut
för vidare analys (figur 5). Som förstahandsval föreslås område 6 – Koijukaivos Norra –
beläget strax söder om Gällivare, väst om Aitik mellan järnvägen och Nattavaaravägen,
väg 822. Inom detta område har en naturvärdesinventering genomförts enligt Svensk
standard (SIS 2014a-b). Som andrahandsalternativ föreslås område 12 – Hakkas
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Sydöstra – beläget strax öster om byn Hakkas ca en halv km norr om väg E10. För en
utförlig presentation av samtliga potentiella kompensationsområden, se bilaga 2.

Kompensationsområde för bränning
Totalt identifierades fyra potentiella kompensationsområden för bränning på
Björkberget. Samtliga besöktes i fält och inventerades översiktligt. Ett av dessa valdes ut
för vidare analys (område B2 – Björkberget Östra) och föreslås som kompensationsområde för bränning (figur 5). För en utförlig presentation av de fyra potentiella
kompensationsområdena, se bilaga 2.

5.2 Samråd med rennäringen
Under samrådsmötena med samebyn har olika kompensationsförslag diskuterats.
Tillgång till vinterbete är den mest kritiska aspekten inom samebyn och fokus i
diskussionerna har därför varit att hitta åtgärder för att skapa och/eller skydda
vinterbete. Diskussionerna har även omfattat åtgärder för att minska störningen inom
andra delar av samebyns marker och ekonomisk ersättning. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av de åtgärder som diskuterats och ett resonemang om för- och nackdelar
med dessa.

Bevara avverkningshotade skogar
Genom att bevara avverkningshotade skogar med bra betesförutsättningar kan man
förhindra att ytterligare betesförlust uppstår till följd av skogsbruket. Samebyn har pekat
ut ett område norr om Aitik som de önskar ska bevaras på sikt. Det område samebyn
förespråkat kan dock inte kombineras med kompensation för naturvärden eftersom det
inte utgör myrmark (vilket är den huvudsakliga inriktningen för kompensationen av
naturvärden), varför det inte utretts vidare.

Bränning av gödslad skog för att säkerställa återväxt av lav på sikt
Ett sätt att tillföra nya områden med bra renlavbete inom samebyns vinterbetesmarker
är att bränna skogar som i dagsläget karaktäriseras av frodiga fältskikt med brist på
renlavar. Samebyn har föreslagit flera områden för detta, alla belägna på Björkberget
beläget ca 3 mil öster om Gällivare. Dessa beskrivs utförligt i bilaga 2.
Bränning av tallbärande marker är ett sätt att på sikt förbättra marklavsbetet inom
samebyns marker. Det kan dock ta lång tid för marklavar att etableras spontant på
brända marker. Efter bränning sker ibland omfattande lövetablering, varför det brända
området kan behöva röjas.
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Avverkning eller bränning av bestånd med contortatall
Det finns flera bestånd med contortatall inom Gällivare sameby. Contortabestånden
leder dels till ökad spridning av renarna, dels till försämrade betesmarker. Detta
eftersom bestånden är mycket täta, vilket gör att marklavarna försvinner och att renarna
undviker dessa områden. Samebyn efterfrågar därför kompensation genom avverkning
av contortabestånd.
Det är emellertid svårt att säkerställa en långsiktigt positiv effekt av att avverka eller
bränna contortabestånd. När väl contortatallarna satt kott, vilket sker redan efter 15-20
år, finns risk för spontan nyetablering av contortatallar både efter avverkning och
bränning. Contortatallar sprider frön genom att deras serotina kottar öppnar sig när de
hettas upp, så som vid bränning. Det har dessutom visat sig att även hettan från stark sol
på ett hygge räcker för att kottarna ska öppna sig och sprida sina frön. För att helt bli av
med contortatall krävs återkommande bränningar eller röjningar, ibland kombinerat
med manuell plockning av kottar.
För att uppnå syftet med ett förbättrat renlavsbete är det möjligen tillräckligt att i en
första insats ta bort det befintliga contortabeståndet, då ett efterföljande självföryngrat
contortabestånd sannolikt inte blir lika tätt och frodvuxet som ett planterat bestånd.
Omföring av bestånd med contortatall till bestånd med vanlig tall bidrar emellertid i
liten utsträckning till ett höjt naturvärde, varför denna typ av åtgärd inte utretts vidare.
Bränning bör istället utföras på skogsmark med en del vuxna träd och andra strukturer
så som död ved.

Försök med att blåsa ut hänglavar i skogsområden med brist på
hänglavar
En möjlig metod att påskynda etableringen av hänglavar och därmed förbättra
hänglavsbetet i skogar där det råder brist på hänglavar är att blåsa ut hänglav som
samlats in på andra platser. Denna metod är inte beprövad utan försök kan genomföras
för att öka kunskapen om effekten av en sådan åtgärd. Ytterligare en problematik är att
det kräver god tillgång till hänglav. I detta fall skulle hänglav kunna samlas in från träd
som avverkas inom det planerade verksamhetsområdet för Liikavaaragruvan.
Försök med att blåsa ut hänglavar skulle med fördel kunna genomföras inom samebyns
förvinter-, vinter- eller vårvinterbetesmarker, eftersom det är under dessa tider som
renarna framförallt betar hänglav. Boliden kan komma att genomföra denna typ av
försök i framtiden, men det är inget som inkluderas inom ramen för den kompensation
som beskrivs i detta dokument.
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Minska störningen genom att skapa terrängkörningsfria områden
En metod att minska den samlade störningen för renarna och merarbetet för
renskötarna är att skapa terrängkörningsfria områden. Samebyn har uttryckt en önskan
att Boliden Mineral ska verka för detta i vissa områden inom samebyn. Bolidens
möjligheter att påverka terrängkörningen i allmänhet är mycket begränsade, vilket gör
att man har valt att inte gå vidare med denna åtgärd.

Ersättning genom betesfoder
En möjlig kompensationsåtgärd för att uppväga förlust av betesmarker är att Boliden
Mineral köper in foder till samebyn. Då samebyn vill bedriva traditionell renskötsel är
detta en åtgärd som de vill undvika så långt som möjligt.

Ekonomisk ersättning
Ett alternativ för att kompensera för de merkostnader, det merarbete och en del av den
ekonomiska oro som gruvetableringen kan ge upphov till är att Boliden Mineral ersätter
samebyn ekonomiskt. Detta regleras då i ett avtal mellan bolaget och samebyn och
inkluderas inte inom ramen för den kompensation som beskrivs i detta dokument.

6 Beskrivning av valda kompensationsområden
och åtgärder
6.1 Kompensation för naturvärden
Målsättningen med den ekologiska kompensationen är att inom utvalda
kompensationsområden utföra skötselåtgärder som på kort och lång sikt genererar
marklavsbete och naturvårdsnytta, och som återspeglar de naturvärden som går
förlorade eller påverkas negativt av gruvetableringen. Detta ställer höga krav på
kompensationsområdena. För kompensation av naturvärden kopplade till våtmarker
och sumpskogar finns två föreslagna områden, ett första- och ett andrahandsval, vilka
översiktligt presenteras nedan (för en mer utförlig presentation, se bilaga 2). För
presentation och beskrivning av kompensationsområdet där bränning planeras, se
kapitel 6.2.

Kompensationsområde för våtmarksrestaurering
Förstahandsalternativ: Område 6 – Koijukaivos Norra
Koijukaivos Norra utgör ett stort våtmarksområde på över 200 ha beläget strax söder
om Gällivare (figur 6). De centrala delarna är kraftigt påverkade av markavvattning –
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stora delar av myrmarken och de skogbevuxna delarna genomkorsas av grävda diken.
På de öppna, ofta mineralfattiga myrpartierna dominerar fastmattevegetation med
vitmossor, starrarter, tuvsäv, tuvull och rosling. Bitvis råder dock intermediära
förhållanden med god förekomst av brunmossor och exempelvis fetbålmossa samt
kärlväxter så som snip, björnbrodd, slåtterblomma, dvärglummer och tätört. Längs
dikena växer klen björk och tall samt enstaka gran, och exempelvis älggräs.

Teckenförklaring
Kompensationsområde
Föreslagen avgränsning - Koijukaivos Norra
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Figur 6. Detalj- och översiktskarta av kompensationsområdet för våtmarksrestaurering, Koijukaivos Norra
delområde 6, med föreslagen avgränsning. Fastighetsgränser och beteckningar i brun färg.
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Där marken börjat torka upp växer dvärgbjörk, skvattram, odon, kråkbär och i
bottenskiktet breder björnmossor ut sig. Längs myrkanterna växer klena, senvuxna
barrträd, och på flera håll är myrarna skogbevuxna (figur 7).

Figur 7. Koijukaivos Norra – område 6. Myrkant med lågväxt tall i en mindre del av våtmarksområdet som endast
i liten utsträckning är påverkat av dikning.

De skogbärande delarna av området utgörs av upptorkande, klen och senvuxen
granmosseskog med ett tydligt inslag av björk, men också tall och sälg. Många träd står
fortfarande på socklar, vilket indikerar att marken tidigare varit blötare. Bitvis övergår
marken i talldominerad skog. I den norra delen växer gallrad och underröjd, klen tallskog
på upptorkande mark som domineras av viden, kråkbär och andra risväxter, här växer
även klen gran och björk. I de skogklädda delarna förekommer sparsamt med gamla
granar, tallar samt klen död ved.
Området genomkorsas av en bred kraftledningsgata samt två mindre vattendrag varav
det ena utgör en del av Torne och Kalix älvsystem (Natura 2000-område). Området
avgränsas uppåt i avrinningens riktning (västerut) av en järnvägsbank för malmbanan,
vilken skär av en stor del av vattenflödena i sluttningen in mot kompensationsområdet. I
nedre delen av avrinningsriktningen (österut) avgränsas kompensationsområdet av
vägbanken för Nattavaaravägen.
Området utgör ett mycket intressant kompensationsområde med degraderad myr
(både fattiga och intermediära mineralförhållanden) och upptorkande sumpskog (här
finns även fuktig granskog men också torrare tallskog). Under den naturvärdes–
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inventering som genomförts i området påträffades naturvärdesobjekt av klass 3 och 2
(se bilaga 3).
Ursprungliga Natura 2000-naturtyper bedöms vara: öppna mossar och kärr (7140),
aapamyrar (7310), skogbevuxen myr (91D0) och västlig taiga (9010) (Naturvårdsverket
2011a-d). Våtmarksområdet har sedan tidigare bedömts utgöra klass 2 i länsstyrelsernas
våtmarksinventering. En utförligare beskrivning av området ges i bilaga 3.
Andrahandsalternativ: Område 12 – Hakkas Sydöstra
Hakkas sydöstra utgörs av ett medelstort våtmarksområde på ca 80 ha som
genomkorsas av ett rätat vattendrag i den centrala och nordöstra delen. Vattendraget
kanaliserar stora mängder vatten. I den norra delen finns flera diken efter
odlingsverksamhet i äldre tider. I området har bäver huserat tidigare, och på flera ställen
finns små helt eller delvis rasade bäverdammar.
Våtmarken består till övervägande del av näringsfattig fuktig-blöt myr med vitmossor,
starrarter, tuvsäv och ängsull (figur 8). Viss strängbildning (rosling, hjortron, dvärgbjörk,
ljung) och blötare partier förekommer i den centrala delen. Här och var finns partier med
intermediär mineraltillgång och här växer snip, storsileshår samt en del brunmossor. I
den nordvästra delen finns ett utströmningsområde/källa med praktmossor, blek
skedmossa, dystarr och vattenklöver. I östra delen finns även en mindre tjärn omgiven av
gungfly.

Figur 8. Område 12 – Hakkas Sydöstra. Delvis upptorkande myr i den nordöstra delen av området.
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Våtmarken omgärdas av medelålders produktionsskog och hyggen. I den centrala delen
växer lövdominerad sumpskog med både stillastående vatten och viss översilning –
bitvis är den tidigare våtmarken tydligt upptorkande. I den södra delen finns en mindre
tallmosse med måttlig förekomst av döda träd. I området finns enstaka myrholmar med
gles, gammal och senvuxen tallskog. I myrkanterna står enstaka senvuxna tallar och
smala torrakor.
Området, som har en varierande karaktär, bär spår av både skogsdikning och
odlingsdikning och utgör ett intressant kompensationsområde med viss upptorkning och
igenväxning samt stark kanalisering av vattenflödet, men där biologiskt värdefulla
strukturer finns kvar och där den hydrologiska påverkan varierar inom området.
Ursprungliga Natura 2000-naturtyper bedöms vara: öppna mossar och kärr (7140),
lövsumpskog (9080) och skogbevuxen myr (91D0). Våtmarksområdet har sedan
tidigare bedömts utgöra klass 2 i länsstyrelsernas våtmarksinventering.

Åtgärder
De åtgärder som planeras inom ramen för våtmarksrestaureringen innefattar:
•

Igenläggning av diken för att återskapa ursprungliga hydrologiska förhållanden och
artsammansättning på våtmarkerna. Inriktas på restaurering av myrområden som
bedöms ha naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och lägre. Åtgärderna avser
att gynna främst naturtyperna 7140 (öppna mossar och kärr) och 7310 (aapamyrar).
Exempel på typiska arter som bedöms gynnas av åtgärderna är myrsnäppa,
dvärgbeckasin, småspov, brushane, ljungpipare, svartsnäppa och gluttsnäppa

•

Igenläggning av diken för att återskapa ursprungliga hydrologiska förhållanden och
artsammansättning i skogsmiljöer (barr- och lövsumpskog samt fuktig
fastmarkskog). Åtgärderna avser att gynna främst naturtyperna 9010 (taiga) och
91D0 (skogsbevuxen myr). Exempel på typiska arter som bedöms gynnas av
åtgärderna är bland annat järpe, tjäder, tretåig hackspett, spillkråka, videsparv och
lappranunkel

•

Utglesning av lövrika ungskogar och medelålders skog med låga naturvärden genom
selektiv avverkning av gran

•

Restaurering av vattendrag genom att återskapa flöden med naturliga bäckfåror och
skapa översilningsmarker

•

Eventuell utplantering av lappranunkel från påverkansområdet

De naturvärdeshöjande kompensationsåtgärder som planeras i skogsmark innefattar
(se utförligare beskrivning nedan under 6.2 Kompensation för rennäring):
•

Bränning av tallungskog med stort inslag av gamla tallöverståndare

•

Tillförsel av död ved innan bränning
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6.2 Kompensation för rennäring
Målsättningen med åtgärder för att gynna rennäringen (som planeras inom ramen för
den ekologiska efterbehandlingen och kompensationen) är att både minska den
kvarstående skadan för den enskilda samebyn, och att stärka förutsättningarna för att i
landskapet som helhet bedriva rennäring i ett långsiktigt perspektiv.

Teckenförklaring
Bränningsområde
Föreslagen avgränsning
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Figur 9. Detalj- och översiktskarta av kompensationsområdet för bränning, Björkberget Östra delområde 2B,
med föreslagen avgränsning. Fastighetsgränser och betäckningar i brun färg.
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Bränning av tallungskog för att förbättra renlavsbete på sikt
Bränning av tallungskog där det idag råder brist på renlav planeras som en del i
kompensationen för rennäringen. Det område på Björkberget (område B2 – Björkberget
Östra), som föreslås som bränningsområde (och som även pekats ut av samebyn)
bedöms vara lämpligt ur renbetesperspektiv, men också ur naturvärdessynpunkt.
Det föreslagna området ligger inom Gällivare samebys vinterbetesland, ca 3 mil öster
om Gällivare och 6 km sydöst om byn Leipojärvi (figur 9, samt bilaga 2 i denna rapport).
Björkberget Östra karaktäriseras av tallungskog med ett visst inslag av ung björk. Det
bitvis frodiga fältskiktet domineras av kråkbär och lingon, och bottenskiktet av
väggmossa. I den centrala delen står gott om gamla tallöverståndare >200 år som
lämnats vid den tidigare avverkningen (figur 10). Här finns dessutom en del stående
torrträd, högstubbar och liggande döda träd. Den västra delen av området är mycket
homogen med tallungskog och saknar biologiskt viktiga strukturer. Området omgärdas
av en smal trädbård mot våtmarker, vilket möjliggör en bra avgränsning vid bränningen.
Våtmarken söder om området är mycket blöt med öppna vattenspeglar, och här finns
också en liten tjärn. Tillgången på vatten är en viktig säkerhetsaspekt vid bränningen.
Området är ca 40 ha stort och skulle på sikt kunna tillföra samebyn bra vinterbete.

Figur 10. Område B2 – Björkberget Östra. Tallungskog med gles timmerställning i områdets centrala del.

Huvudsyftet med bränning ur renbetessynpunkt är att bränna bort det tjocka och frodiga
risskiktet för att skapa en magrare öppnare markyta där marklav lättare kan etableras
och tillväxa. Bränningen kommer att genomföras i samråd med samebyn.
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Ur naturvårdssynpunkt eftersträvas att ett flertal av tallöverståndarna överlever medan
några dör direkt eller inom en kort tidsperiod på några år. De unga tallarna förväntas till
stor del dö och de flesta kommer helt eller delvis att brinna upp. Naturvårdsnyttan skulle
därför med relativt enkla medel ökas markant om vedstockar från avverkade
medelgrova-grova träd placerades ut innan bränning, eftersom kolad, bränd ved utgör
ett ovanligt inslag i dagens skogslandskap och gynnar ett stort antal organismer (se
bland annat bilaga 1 i Naturvårdsverket 2005). Som exempel på brandgynnade eller
brandkrävande typiska arter i naturtypen 9010 (taiga) kan nämnas sotsvart praktbagge,
brandskiktdyna, tretåig hackspett och möjligen raggbock (Naturvårdsverket 2006).
Brand och död bränd ved gynnar också ett mycket stort antal mer allmänna insektsarter,
vilket i sin tur gynnar flera fågelarter så som spillkråka och gråspett. Även flera andra
artgrupper så som svampar, kärlväxter, lavar, mossor och fåglar är direkt eller indirekt
gynnade av bränder i skogsmark. Om delar av området bränns vid några tillfällen ökar
naturvårdsnyttan eftersom det ger en viss brandkontinuitet, vilket ytterligare kan gynna
ovan nämnda arter och ge dem förutsättningar att fortleva längre i området.

Främja hänglavsbärande skogar
Det område (Koijukaivos Norra) som i kapitel 6.1 ovan pekats ut som förstahandsval för
våtmarksrestaurering ligger delvis inom ett riksintresse för rennäringen (svår passage
öster om Aitik). I samebyns renbruksplan anges området som betestrakt under vintern
och som lågutnyttjat område under våren. Enligt kartan över samebyns årstidsland
(www.sametinget.se) är område beläget inom samebyns vår-, sommar-, höst- och
vinterland. Området ligger vid gränsen av samebyns marker, som i väst avgränsas av en
järnväg, Malmbanan, vilken omges av stängsel.
De åtgärder som planeras inom ramen för våtmarksrestaureringen bedöms även vara
positiva för områdets potential att hysa bra vinterbete av hänglav. Genom att höja
grundvattennivån i våtmarker och sumpskogar kommer trädskiktet att glesas ut vilket är
gynnsamt för hänglavsbärande träd samtidigt som ett långsiktigt skydd säkerställer att
området inte avverkas. Även starrbetet på myrarna, som är viktigt under hösten,
förvintern, våren och sommaren, bedöms bli bättre efter restaurering av våtmarkerna.

Åtgärder för att underlätta flytt mellan vinterbetesmark och
kalvningsland
Passagen mellan ovan nämnda kompensationsområde för våtmarksrestaurering och
kalvningslandet söder om Aitik är svår då stickspåret (en järnväg) in till Aitik har skurit av
flyttleden. Här finns en 7 meter bred faunabro som renarna kan använda för att ta sig
över järnvägen. I en studie av brons funktion som genomfördes 2014 och som bygger på
intervjuer med berörda renskötare, vinterspårning och fältbesök framkom att faunabron
används för samlad flytt och fri strövning i båda riktningarna (Trafikverket 2014).
Renskötarna angav då att de upplever att faunabron fungerar bra för samlad flytt trots
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att den är smal och hög, men att närheten till gruvområdet påverkar faunabrons
funktion på grund av störande verksamhet.
Fritt strövande renar använder faunabron främst under förvintern, men även under våren.
Renskötarna i samebyn angav 2014 att den fria strövningen har fungerat ganska bra,
men att vårströvningen fungerat lite sämre. Detta kan förklaras av att renarna då
kommer norrifrån och vägen stör renarnas passage över faunabron. Under de samråd
som hållits inom rennäringsutredningen för den planerade Liikavaaragruvan har
samebyn uppgett att faunabron inte fungerar bra för fri strövning.
Under utredningen 2014 framkom ett antal åtgärder som skulle kunna förbättra
möjligheterna för främst den fria strövningen över faunabron. Genom att vidta åtgärder
för att förbättra faunabrons funktion skulle den negativa påverkan på flytten som
Liikavaaragruvan utgör kunna kompenseras till viss del. Dessa åtgärder är:
•

Förse samebyn med väv och renstängsel enligt tidigare överenskommelse mellan
samebyn och Trafikverket/Boliden (dock inte möjlig åtgärd som kompensation
eftersom det är en tidigare överenskommelse)

•

Så gräs längs vägen som leder över bron

•

Plantera träd på den öppna ytan norr om bron, samt anlägga ledlinjer i omgivningen
(till exempel vegetationsstråk, stigar och kantzoner) som leder djuren mot bron

För att dessa åtgärder ska utgöra kompensation för Liikavaara-etableringen förutsätts
dock att åtgärderna inte redan har vidtagits eller planerar att vidtas av Trafikverket.
Åtgärden ingår inte i beräkningen av kompensationsvärdet.

Försök med att blåsa ut hänglavar i skogsområden med brist på
hänglavar
Försök att blåsa ut hänglavar på skogsområden där det råder brist på hänglav har
diskuterats översiktligt med samebyn. Om samebyn anser att det är intressant att gå
vidare med denna idé kommer ett lämpligt område och upplägg för detta att tas fram i
samråd med renskötarna, markägare och ekologisk expertis. Åtgärden bör utföras inom
vinterbetesmarkerna för den berörda vinterbetesgruppen.
Syftet med denna åtgärd skulle inte primärt vara att öka andelen hänglavar inom
vinterbetesmarkerna utan att verka för kunskapsuppbyggnad kring en sådan metod.
Hänglavar skulle kunna samlas in från träd som avverkas inom det planerade
verksamhetsområdet för Liikavaaragruvan. Åtgärden ingår inte i beräkningen av
kompensationsvärdet.

Foder
En strategi för att hålla kvar renarna längre tid i vinterbeteslandet och att ersätta
förlorad betesmark kan vara att stödutfodra renarna. Utgångspunkten för Gällivare
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skogssameby är dock att samebyn ska bedriva naturbetespräglad renskötsel och att
stödutfodring endast ska ses som ett komplement, och en nödåtgärd vid
omständigheter som samebyn inte kan råda över såsom låst bete. Bedömningen är att
samebyn bör kompenseras med foder de år som renskötarna anser att det är
nödvändigt för att upprätthålla en god renhälsa. Åtgärden ingår inte i beräkningen av
kompensationsvärdet.

7 Värdering av kompensationens tillräcklighet
7.1 Balansering av naturvärden
Enligt den värderingsmodell som använts i kompensationsutredningen blir
påverkansvärdet av Liikavaaragruvan (inkl. direkt och indirekt påverkan) 284
habitathektar (hh).
Kompensationsvärdet har beräknats till totalt 314 hh fördelat enligt följande:
•

Våtmarksrestaurering: 282 hh

•

Naturvårdsbränning: 32 hh

Kompensationen bedöms därmed, med en marginal på 30 hh, upphäva förlusten av
naturvärden inom påverkansområdet. I beräkningen av kompensationsvärdet har
hänsyn tagits till de osäkerheter som kvarstår kring den rumsliga utbredningen av
indirekt påverkan samt osäkerheter i hur långvarig påverkan kan komma att bli.

7.2 Rennäring
Påverkan på rennäringen uppstår direkt när området tas i anspråk för gruvverksamhet
medan de kompensationsåtgärder som föreslås kan leverera värden för rennäringen
först på sikt. De åtgärder som vidtas för att förebygga påverkan och kompensera
rennäringen för den kvarstående skadan bedöms därför inte vara tillräckliga för att
kompensera rennäringen fullt ut under drifttiden. En ekonomisk ersättning för merarbete
under drifttiden bedöms vara nödvändig för att kompensera samebyn för de
merkostnader, merarbete och en del av den oro som trots övriga
kompensationsåtgärder skulle uppstå till följd av gruvetableringen. Den ekonomiska
ersättningen bör också omfatta det tidsglapp som uppstår mellan det att åtgärder
vidtas och samebyn kan tillgodogöra sig bete på efterbehandlade ytor samt i
kompensationsområden. Omfattningen av den ekonomiska ersättningen regleras i avtal
mellan Boliden och Gällivare skogssameby.
På sikt, när Liikavaaragruvan lagts ner och renbete etablerats inom det f.d.
verksamhetsområdet vid Liikavaara (inom ca 180 ha) och det brända området på
Björkberget östra (inom ca 40 ha) bedöms påverkan genom ökat betestryck på andra
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marker kunna upphöra. Genom restaurering och skydd av våtmarker och sumpskogar
inom vinterbetesmarkerna (kompensation för naturvärden genom
våtmarksrestaurering) bedöms vinterbetet öka ytterligare. Gråbergsupplagen och
dagbrottet kommer att medföra en minskad framkomlighet jämfört med nollalternativet,
men påverkan på sikt bedöms bli liten.

8 Samlad bedömning
Inom ramen för Liikavaaraprojektet har undvikande, minimerande och mildrande/
restaurerande åtgärder vidtagits för att så långt som möjligt förhindra att skada uppstår
på naturvärden och rennäring. Trots detta kvarstår en viss skada.
För naturvärden består den kvarstående skadan främst av den direkta påverkan som
innebär en total förlust av naturvärden. Delar av förlusten kan med en tidsfördröjning
mildras genom ekologisk efterbehandling. Den kvarstående skadan bedöms kunna
kompenseras, med en viss säkerhetsmarginal, genom de åtgärder som föreslagits i
denna kompensationsutredning.
För rennäringen uppstår påverkan främst under drifttiden, med en kvarstående skada
tills dess att efterbehandlingsåtgärderna börjar leverera värden för rennäringen. Själva
dagbrottet kommer att medföra en viss kvarstående skada även på lång sikt.
Kompensationsåtgärderna som föreslås i denna utredning bedöms på sikt kunna
kompensera för påverkan på rennäringen i hög grad. En ekonomisk kompensation
bedöms dock vara nödvändig för den kvarstående skadan under drifttiden.
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Del 2 Kompensationsplan
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1 Genomförande
I samband med verksamheten vid det planerade dagbrottet vid Liikavaara, som ligger i
nära anslutning till Aitikgruvan i Gällivare kommun, kommer Boliden Mineral att ta i
anspråk mark som huvudsakligen har ordinära naturvärden, men där vissa delar har höga
naturvärden. De naturmiljöer som berörs har betydelse för olika arter knutna till
varierade och opåverkade våtmarker samt mindre områden med naturskogsartade
skogsmiljöer.
Inför tillståndsansökan har bolaget startat en utredning kring möjligheterna att
kompensera för de naturvärden som kommer att påverkas eller försvinna. För detta
utredningsarbete har Enetjärn Natur anlitats. Arbetet har resulterat i en kompensationsutredning (del 1 i denna rapport) som syftar till att identifiera, beskriva och motivera
relevanta kompensationsåtgärder som väger upp de förluster av naturmiljöer som
kommer att ske, den påverkan på naturvårdsintressanta arter som förväntas uppstå,
samt den påverkan på rennäringen som förväntas uppkomma i samband med det nya
dagbrottet med tillhörande markanspråk. Den planerade gruvverksamheten innebär att
ca 40 ha våtmark och 11 ha skogsmark med ett högt naturvärde (naturvärdesklass 2)
försvinner samt att ett flertal djur- och växtarter bedöms få ett minskat livsutrymme.
Denna kompensationsplan baseras på den föregående kompensationsutredningen och
ska utgöra en plan för hur arbetet med att säkerställa funktionen av kompensationen
genomförs och följs upp. I planen beskrivs översiktligt hur kompensationsåtgärderna ska
genomföras. Beskrivningen utgår i det här läget från de föreslagna
förstahandsalternativen för kompensationsområdena för våtmarksrestaurering
respektive naturvårdsbränning (se kapitel 6).6
Tidplanen för kompensationsåtgärderna är till viss del beroende av tidplanen för
tillståndsprövningen och utfallet av densamma. Utgångspunkten är dock att
kompensationsåtgärderna ska inledas snarast i samband med att verksamheten får
tillåtlighet, för att få avsedd verkan i så nära anslutning som möjligt till tidpunkten för
påverkan. Vissa förberedande åtgärder inleds därför tidigare, t.ex. frågor om
markåtkomst och eventuella tillstånd för åtgärder.

2 Målbilder och åtgärder
Arbetet med att identifiera målbilder samt ge förslag på naturvärdeshöjande åtgärder i
de föreslagna kompensationsområdena har utgått dels från den naturvärdesklass som
6

Även om de utpekade kompensationsområdena inte visar sig kunna nyttjas kommer den föreslagna metodiken

och tillvägagångssätten i denna kompensationsplan att användas, men med mindre anpassningar för andra
lämpliga områden.
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de olika identifierade naturvärdesobjekten bedömts ha, dels från de Natura 2000naturtyper som idag finns i påverkansområdet vid Liikavaara.
För alla Natura 2000-naturtyper finns en definition av vad som utgör en gynnsam
bevarandestatus7 för just den naturtypen, liksom uppföljningsmetoder för att säkerställa
bevarandestatusen. De skötsel- och restaureringsåtgärder av naturtyper som föreslås i
denna plan är utformade på ett sätt som uppväger de förluster av naturtyper som sker i
påverkansområdet. Genom att använda Natura 2000-naturtyper som målbild kan
utarbetade uppföljningsmetoder användas för att kvalitativt och kvantitativt verifiera att
åtgärderna får önskad effekt och naturvårdsnytta. Naturvårdsverket har utarbetat flera
metoder för att rikta uppföljningen mot de strukturer eller arter som är viktiga indikatorer
på respektive naturtyps ekologiska funktion (Götbrink och Haglund 2010,
Naturvårdsverket 2010, Kellner 2012).

2.1 Ekologiska målbilder
Kompensation inriktad på våtmarker, vattendrag och skog
Den övergripande målbilden för restaurering av våtmarker inom det valda
kompensationsområdet är att de ingående, dikningspåverkade områdena ska återgå till
ursprungliga Natura 2000-naturtyper och uppnå en gynnsam bevarandestatus. Det
innebär att markerna på sikt ska återgå till så ursprungliga förhållanden som möjligt
med avseende på ekologiska förutsättningar som hydrologi, strukturer (t.ex. levande och
döda träd), växt- och djurliv. Åtgärderna ska även omfatta att så långt det är möjligt
återställa vattnets naturliga flöden, både genom och över marken, men även i numera
dikade, rätade eller torrlagda vattendrag. Det innebär också att de myr- och
skogbevuxna områden som berörs av åtgärderna på sikt ska uppvisa ett högre
naturvärde vid en uppföljande naturvärdesinventering, än vad de i dagsläget uppvisar.
Det högre naturvärdet ska baseras på höjning av både artvärde och biotopvärde. Som
målindikatorer i våtmark används i första hand förekomster av typiska arter för
respektive naturtyp.
Inom det föreslagna kompensationsområdet Koijukaivos Norra har flera delområden för
restaurering och skötsel identifierats (figur 11).

En livsmiljös bevarandestatus anses "gynnsam" när dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker
inom detta område är stabila eller ökande, och den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är
nödvändiga för att den skall kunna bibehållas på lång sikt finns, och sannolikt kommer att finnas under en
överskådlig framtid, samt att bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam (se vidare
www.naturvardsverket.se).
7
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Restaureringsåtgärder
Dämning av diken i myr
Dämning av diken i skog
Återskapa naturlig fåra i vattendrag
Skapa och tillför död ved
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Föreslagen avgränsning - Koijukaivos Norra

Figur 11. Indelning av kompensationsområdet Koijukaivos Norra i olika delområden för riktade skötsel- och
restaureringsåtgärder.
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Ett övergripande mål för hela våtmarkskomplexet vid Koijukaivos Norra är att det på sikt
ska uppnå gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-naturtypen aapamyrar (7310).
Aapamyr är en sammansatt naturtyp som består av ett hydrologiskt sammanhängande
våtmarksområde och i naturtypen ingår flera olika undertyper som öppna mossar och
kärr (7140), källor och källkärr (7160) och skogbevuxen myr (91D0) (figur 12 och 13). Mer
specifikt innebär detta att kompensationsåtgärderna resulterar i att naturvärdet knutet
till öppna myrmarker höjs genom att:
•

Hydrologin återställs (igenläggning av diken)

•

Inväxning av träd på torvmark hejdas och att trädskiktet på sikt tunnas ut i de delar
som bedöms ha varit öppen myr före dikningsingreppen

•

Vattnets genomströmning genom våtmarker och trädbevuxna delar saktas ner och
ger en jämnare fuktighet i både öppna myrar och sumpskogar

•

En långsammare genomströmning av vatten i områdets västra del så att spridning
av mineralrikt grundvatten ökar och ger en mer varierad växtsammansättning över
större områden jämfört med förhållandena i dag

Figur 12. Målbild för våtmarksdelarna av kompensationsområdet Koijukaivos Norra – öppen myr med blöta
flarkar.
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Figur 13. Målbild för myrmark med fastmarksholmar inom våtmarksdelarna av kompensationsområdet
Koijukaivos Norra – fastmattemyr som övergår i fastmark med glest skikt av äldre martallar och stående döda
torrträd.

De delar av kompensationsområdet där naturvärdet kopplat till våtmarker bedöms
kunna höjas utgörs framförallt av de delar som idag inte når upp i naturvärdesklass 3
samt naturvärdesobjekten A, D, J, O (se figur 14, samt bilaga 3 i denna rapport).
Vid eventuella avverkningar av igenväxande partier ska de äldre, senvuxna träd som
finns kvar lämnas kvar i området. Gallring eller röjning riktas mot de träd som
uppkommit eller uppenbart skjutit fart sedan dikningsåtgärderna inleddes. Tanken är att
endast behålla de träd som växer på våtmarkerna som en följd av naturliga förhållanden
och inte på grund av avvattnande dikeseffekter.
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Figur 14. Dikningspåverkad våtmark som illustrerar en typisk dikningseffekt genom ett tydligt lövuppslag kring
diket.

Kompensation inriktad på skog
Den övergripande målbilden för skogsområden i Koijukaivos Norra är att de på sikt ska
uppnå gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-naturtypen taiga (9010). De mest
uppenbara bristerna i dagens skogsbestånd är bristen på död ved i form av både
stående och liggande trädstammar. Även de riktigt gamla träden saknas till följd av
plockhuggning och dimensionsavverkning i äldre tider. Även i de områden som hyser en
rik och varierad vedsvampsflora är bristen på de riktigt gamla naturskogselementen
påtaglig. Restaureringsinsatserna i områdets skogsbestånd riktas framförallt mot att
återställa hydrologin i dikespåverkade sumpskogar, samt att öka mängden döende och
döda träd.
Sumpskogar
Målbilden för dikningspåverkade sumpskogar är att deras hydrologi ska ha en naturlig
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dynamik med längre perioder av högt vattenstånd, och att detta i sin tur leder till att
andelen döda träd ökar, först som stående och därefter som liggande. En återställning
av sumpskogarnas hydrologi förbättrar den interna beståndsdynamiken som på sikt ger
ett olikåldrigt, mer luckigt och varierat bestånd som har bättre förutsättningar att hysa
hög biologisk mångfald än dagens skogstillstånd (figur 15). På sikt är målet att mängden
död ved ska öka till 10-20 procent av virkesförrådet.8 Målet är också att mängden
hänglavar ska öka i de glesa skogsbestånden, vilket kan gynna renbetet i området.

Figur 15. Målbild för sumpskog i kompensationsområdet Koijukaivos Norra.

De delar av kompensationsområdet där naturvärdet kopplat till sumpskog bedöms
kunna höjas utgörs framförallt av de fuktiga-blöta delar av skogsområdet som idag inte
når upp i naturvärdesklass 3 samt naturvärdesobjekten B, C, G, H, och I (se bilaga 3 i
denna rapport).
För de delar av området där igenväxningen är så långt gången att produktiv skog växer
på torvmarkerna bedöms det bättre att använda sumpskog som målbild istället för
skogbevuxen myr. Igenläggning och dämning av diken förväntas öka mängden död ved i
dessa skogsbestånd, samt på sikt generera naturvärden knutna till sumpskog. I dessa
delar avverkas inte träden utan lämnas att självdö i den omfattning som genereras av
vattenståndshöjningar.
Riktvärden för mängden död ved i skog utanför skyddade områden är ca 10-20 m3 per ha (Naturvårdsverket
2005).
8
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Restaureringsåtgärder längs den västra delen av den bäck som genomkorsar
kompensationsområdet kommer att inriktas på att återskapa en naturmiljö där
lappranunkel trivs (figur 16).

Figur 16. Målbild för sumpskog med stillastående vatten och översilade partier där exempelvis lappranunkel trivs.

Skog på fastmark
För fastmarkskogar är målbilden naturskogsartad barrskog med god tillgång på döda
träd (figur 17). Kompensationsåtgärderna innefattar utlägg av döda träd som avverkats
inom kompensationsområdet kombinerat med fläckvis avdödning av stående träd
genom ringbarkning och knackning. Föreslagna åtgärder kommer att påskynda en
höjning av naturvärdet genom en större variation i trädskiktet och en ökad mängd död
ved, vilket gynnar ett stort antal arter – både mer allmänna men också många sällsynta
arter. Som jämförelse finns långt över 1000 arter av skalbaggar och vedsvampar knutna
till döda träd (ArtDatabanken 2015). Exempel på typiska arter för Natura 2000naturtypen taiga (varav flera är rödlistade) som gynnas av ökad mängd död ved är
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skalbaggen bronshjon, fågeln tretåig hackspett samt vedsvampar så som lappticka,
stjärntagging, doftskinn och ullticka.
En ökad mängd döende träd och efterföljande utglesning av tätvuxna skogsbestånd
kommer på sikt att öka mängden trädlevande hänglavar. Skogsbeståndens värde som
renbetesområde kommer då att öka.

Figur 17. Målbild för fastmarkskog i kompensationsområdet Koijukaivos Norra.

Kompensation inriktad på renbete och naturvärde genom bränning
Det övergripande målet med bränning är att förbättra förutsättningarna för marklavar
och renbete i kompensationsområdet Björkberget Östra. I andra hand är syftet att skapa
naturvärde som kompensation för bortfallet av skogsmiljöer. En tydlig brist i dagens
skogslandskap är avsaknaden av bränd och kolad ved inklusive nyligen död och
brandskadad ved. Dessutom har andelen rika lavmarker minskat markant i utbredning
under hela 1900-talet (SOU 1932, Sandström et al. 2016).
För det föreslagna kompensationsområdet har tre delområden för restaurering och
skötsel identifierats (figur 18).
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Bränningsområde

Tvåskiktat bestånd, överståndare

Föreslagen avgränsning
Föreslagen bränning etapp 1 (år 1)
Föreslagen bränning etapp 2 (år 10)
Föreslagen bränning etapp 3 (år 15-20)
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Figur 18. Indelning av kompensationsområdet Björkberget Östra i tre olika delområden för bränning i tre etapper.
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På kort sikt (1-5 år efter brand) är målet med bränningen att dels generera etablering
och tidig tillväxt av marklav, dels att tillskapa bränd död ved i kompensationsområdet.
Efter branden ska överlevnaden för det äldre trädskiktet vara hög (minst 70 %), och
åtminstone enstaka träd eller trädgrupper i den yngre generationen ska överleva (minst
20 %). Målet är att flera arter (minst 3) brandgynnade insekter ska etablera sig på
brandfältet.
På lång sikt (20-50 år) utgör målbilden för brandområdet en gles och ljus talldominerad
mark med ett välutvecklat bottenskikt med marklavar (figur 19). Av äldre tallar som
finns i området idag ska de flesta ha överlevt branden och även de döda träden ska stå
kvar som så kallade evighetsträd tills de faller på naturlig väg. Av den yngre tallskogen
ska enstaka trädgrupper överleva branden och på mycket lång sikt bidra till en skiktad
och varierad tallskog inom hela brandområdet. Andelen bränd, död ved ska efter
branden vara så stor att minst fem naturvårdsarter knutna till död ved etablerat sig i
området.
Hela brandområdet ska på sikt utgöra ett värdefullt tillskott till rennäringens
vinterbetesmarker.

Figur 19. Målbild på lång sikt för kompensationsområdet Björkberget Östra – varierad tallskog med ett
bottenskikt rikt på marklavar.
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Positiv inverkan på ekosystemtjänster
Restaurering av våtmarker förväntas generera positiv påverkan på flera ekosystemtjänster.
En uppbromsning av vattenflödena i våtmarken kommer att ge våtmarkerna en jämnare
fuktighet och främja tillväxten av torvbildande mossor och annan växtlighet anpassad
till blöta förhållanden. Inlagring av organiskt material kommer att öka och nedbrytningen
av organiskt material kommer att minska jämfört med dagsläget, vilket genererar en
positiv kolbalans (Sagerfors 2007).
En mer stabil och blöt våtmarksmiljö är också gynnsam för bland annat häckande fåglar
som kan finna både föda och skyddade häckningsplatser i svårtillgängliga vattenrika
områden. Vattenmiljöerna är också viktiga för ett rikt insektsliv, vilket påverkar t.ex.
groddjur och fåglar positivt genom ökad tillgång på föda. Svårtillgängliga sumpskogar
utgör också viktiga uppväxtområden för jaktbart vilt som skogsfågel och älg.
Det inbromsade vattenflödet kommer också att bidra till ett jämnare vattenflöde i bland
annat vägdiken och trummor under den närliggande Nattavaaravägen. Vid exempelvis
snösmältning eller kraftiga regn kan en odikad våtmark buffra för höga flöden, vilket
hjälper till att minska erosion. En minskad erosion i diken och vattendrag ger också en
minskad sedimenttransport och minskar riskerna för överlagring av grusbottnar i
vattendrag. Grusbottnar utgör viktiga lekplatser för fisk.

2.2 Åtgärder
Kompensation inriktad på våtmarker, vattendrag och skog,
Koijukaivos Norra
Hydrologisk analys
En enkel hydrologisk analys av kompensationsområdet visar på en stor restaureringspotential (figur 20). I området finns idag en stor mängd avvattnande diken, men också
avbrutna vattenflöden – ett resultat av den nord-sydgående järnvägen väster om
området. I dagsläget finns bara tre tydliga inflödesområden genom järnvägsbanken vilka
kanaliseras ut i de diken som löper vidare österut genom området.
Innan restaureringsarbetet inleds fördjupas den hydrologiska analysen genom
undersökningar av högupplösta höjddata och kompletteras med fältbesök för att mäta
in och avväga höjd- och lutningsförhållanden mer ingående. Även uppskattningar och
direkta mätningar av flöden ska genomföras i syfte att fördela vatten till de delområden
som bedöms gynnas mest av ökad vattengenomströmning eller översilning.
Med stöd av den fördjupade hydrologiska analysen avgörs vilka diken som ska läggas
igen, samt var i dikena som dämningarna ger störst önskad verkan. Sannolikt kommer
planen att justeras löpande under arbetets gång samt även kontrolleras i fält med
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avvägningar och mätningar av marklutning och höjdskillnader mellan dikesbotten och
omgivande marker samt mellan olika diken. Även vattenståndet i de respektive
våtmarksdelarna ska undersökas och åtgärderna anpassas fortlöpande så att önskad
effekt uppnås.

Föreslagen avgränsning - Koijukaivos Norra
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Figur 20. Markfuktighetskarta över kompensationsområdet Koijukaivos Norra. Källa: Skogsstyrelsens kartverktyg
Skogskarta med skogliga grunddata (https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/Skogskartan).

Tillstånd och dispenser
Den befintliga bäck som rinner genom det tänkta kompensationsområdet är en del av
Vassara älvs avrinningsområde, och därigenom en del av Natura 2000 området Torneoch Kalix älv. Innan några kompensationsåtgärder påbörjas ska alla erforderliga tillstånd
för påverkan på Natura-2000 området sökas. Detsamma gäller även övriga erforderliga
tillstånd, så som anmälan eller ansökan om vattenverksamhet.
Restaurering
Vid restaurering av våtmarker genom igenläggning av diken eftersträvas att påverkan
genom t.ex. terrängkörning på marker med dålig bärighet av både naturvårdsskäl och av
kostnadsskäl undviks eller minimeras. Därtill minimeras materialtransporter så långt det
är möjligt. I första hand nyttjas de material som finns på platsen och i närheten. Idealet
är att återföra det material som tidigare grävts upp ur dikena. Materialet som finns
tillgängligt i dikesvallarna kommer dock inte att räcka till. Torv som grävts upp har redan
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börjat brytas ned och kan om dikena är gamla ha minskat ordentligt i omfattning. Dikena
kan också ha eroderat ur så de är betydligt större än vid anläggandet. Därtill kan
torvmarkerna kring diket ha brutits ned då marken avvattnats så att markytan längs hela
diket är nedsänkt och formar en grund svacka. Vid materialbrist kan punktvisa uttag av
torv eventuellt ske på närliggande marker. Görs det med försiktighet på plan torvmark
kan erosionsproblem undvikas och det enda spåret blir en mindre vattenspegel som
efterhand växer igen.
På fastmark finns ofta tillräckligt med material kvar. Där kan med fördel sten och block
samlas ihop från en längre sträcka och används för att bygga trösklar eller punktvisa
dämmen.
Ofta finns också gott om inväxande träd eller buskar i myren eller på dikesvallarna vilka
kan användas för att komplettera och armera fördämningarna.
Metoder/metodval
Denna kompensationsplan utgår så långt det går från beprövade metoder för
restaureringsåtgärder, vilket möjliggör säkrare prognoser för resultat och
kompensationsvärde samtidigt som det är kostnadseffektivt och lättare att
dimensionera åtgärderna. Jämtlands- och Västernorrlands länsstyrelser har i inom Life
projektet ”Life to ad(d)mire” restaurerat flera större dikade myrområden med goda
resultat.9 Från Finland finns flera lyckade projekt inom våtmarksrestaurering.10

Igenläggning av diken
För att lägga igen diken används en kostnadseffektiv metod som utvecklats och testats
av Världsnaturfonden (WWF) i samarbete med Sveaskog (Andersson 2009). I korthet
så placeras en ”propp” eller fördämning med så långa mellanrum att olika vattennivåer
längs dikena inte skiljer mer än 1-2 dm. Det innebär att avståndet mellan propparna blir
minst 50 m i en flack omgivning, och något tätare i mer sluttande diken.
En propp konstrueras lämpligtvis av klena träd som avverkats på platsen och som läggs
på ett stycke markduk eller annan väv som viks upp över virket (figur 21). Ovanpå denna
konstruktion läggs slutligen ett torvlass som tätning. Är diket smalt och djupt kan torv
även läggas i botten som tätning. Uppstickande kanter eller dikesvallar schaktas ner och
en stock eller flera läggas på tvären längst fram på proppen. På så sätt leds vattnet även
ut i omgivande våtmarker. Därigenom bildas en någorlunda beständig kant som
upprätthåller den önskade vattennivån. Detta förfarande ger möjlighet att med större
precision justera vattenstånd och flöden ut från diken. Virket till grundkonstruktionen tas
med fördel från röjningar av de delvis igenväxande myrområdena i närheten eller från
uppväxande skog på dikesmassorna som en gång grävts upp.
Metoden går att utföra antingen för hand, med skotare eller med grävmaskin.
http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/life-projekt/life-toaddmire/Pages/default.aspx
10
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1733
9
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Förslagsvis används en mindre grävmaskin med god bärighet där det är många diken
som ska åtgärdas. En mindre grävmaskin har bättre bärighet än en skotare på känslig
mark. Vid körning på våt eller känslig mark risas körvägarna för att öka bärigheten och
minska markskador. Skulle bärigheten vara ett problem även med grävmaskin kan
enstaka proppar anläggas för hand.

Figur 21. Exempel på konstruktion av en propp för igenläggning av diken. Illustration: Susan Enetjärn.

Utifrån den förenklade analysen av hydrologi och lutning kan propparnas placering
styras så att störst nytta med vattenåterföringen till våtmarkerna erhålls – särskilt i
områden där det finns spår av tidigare flarkbildningar eller naturliga sänkor. I sådana
miljöer riktas vattenflödet så att ett så naturliknande vattenstånd som möjligt erhålls.

Flytt av lappranunkel
I samband med anläggandet av en transportväg mellan gruvområdena Aitik och
Liikavaara kommer ett litet område med sumpskog och förekomst av lappranunkel att
försvinna. Dessa plantor planeras att förflyttas till liknande naturmiljöer utanför
påverkansområdet där det nu växer lappranunkel.
Restaureringsåtgärder i den västra delen av kompensationsområdet Koijukaivos Norra
kommer att inriktas på att skapa en sumpskogsmiljö med delvis stillastående
vattenspeglar och översilade partier, vilket utgör en naturmiljö där lappranunkel trivs.
Efter några år kan lappranunkelplantorna från påverkansområdet flyttas till denna miljö.

Återföring av vattenflöde i bäckfåror
I de fall där dikningen inneburit omledning av naturliga bäckfåror och där vattenflödet nu
har ett snabbare och rakare lopp inriktas åtgärderna mot att återföra vattenflödet till
den naturliga vattenfåran så att delar av vattendraget ges möjlighet att rinna fritt. Diken
och rätade vattenfåror däms för och vattnet leds in i den ursprungliga fåran. Här kan mer
hållbara konstruktioner krävas för att uppnå önskad dämningseffekt då det kan röra sig
om konstanta och bitvis snabba vattenflöden. Förslagsvis byggs en fördämning av trä
med stående trästockar som förankras i botten och eventuellt i dikets sidoväggar som
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komplement till ett dämme enligt ovan. Stockverket kan ytterligare förstärkas med sten,
jord eller torv även uppströms för att bättre motstå höga flöden.
Inga dämningar eller proppar anläggs i delar av vattendragen med naturliga
vattenflöden. Är vattendragets fåra rensad kan block och sten däremot behöva
återföras för att bromsa ner flödet och höja vattennivåerna. Inga vandringshinder
kommer dock att skapas vid misstanke om att vattendraget är fiskförande eller av vikt
som rörelseled för andra organismer.

Skogsåtgärder
I de delområden där skog på fuktig mark eller före detta sumpskog med restaureringspotential har identifierats kommer åtgärder för att höja vattenståndet i marken att
utföras med samma teknik och i samverkan med restaureringsåtgärderna i våtmarkerna.
Målet är att vattenståndshöjningen på sikt genererar ett betydande tillskott av död ved
som en följd av att träd försvagas eller dör i den allt blötare miljön, vilket i sig gynnar
naturvårdsarter knutna till död ved. Utöver denna åtgärd kan också naturvårdshöjande
åtgärder så som veteranisering11 eller att manuellt avdödande av träd samt utläggning
av döda träd utföras i syfte att på kortare tid nå en naturvärdeshöjande effekt.
För att påskynda utvecklingen mot en gynnsam bevarandestatus och en höjning av
naturvärden i andra skogliga naturtyper vidtas följande skötselåtgärder.
I tall- och barrblandskogar på fast mark genomförs veteranisering av träd. Exempelvis
skadas träden genom ringbarkning, knackning eller katning vilket ger en högre
kådansamling i veden och därmed mer beständig mot röta. Syftet med denna åtgärd är
att efterlikna vedegenskaperna hos till exempel brandskadade eller äldre, senvuxna träd.
Denna form av veteranisering ökar i regel trädets livslängd samt gör att trädet kan stå
länge som torraka och förmultnar långsamt då det fallit till marken, ibland under flera
hundra år. Denna typ av ved är ovanlig i dagens skogslandskap och gynnar en mängd
olika organismer (Niemelä et al. 2002). Att med maskin trycka omkull träd är också en
mer naturliknande metod att skapa liggande död ved. Denna metod kan användas om
det passar ihop med igenläggning av diken. Vid gallring eller avverkning ska det också
lämnas högstubbar. I sydvända skogsbestånd i myrkanter eller angränsande delar av
fastmarksholmar ska också skogen glesas ut så att antalet solexponerade träd och
lågor ökar.
I grandominerade skogsbestånd används ringbarkning i syfte att direkt döda träd för att
snabbt öka mängden torrakor och granlågor, vilka är en bristvara i de skogsbestånd som
är påverkade av plockhuggning.
Vid avverkningar av träd ute på myrmark ska de fällda träden läggas in i närliggande
skogsbestånd på fast mark för att öka andelen vedsubstrat för naturvårdsarter. Då
Definition av veteranisering: Påskynda åldringsprocesserna i veden genom att skada trädet på antingen
mekanisk väg eller genom brand. Då induceras trädets eget försvarssystem och därigenom ökar
kådansamlingen i veden. Det ger vedegenskaper som efterliknar de hos mycket gamla och senvuxna träd och
gör virket motståndskraftigt mot röta. Åtgärden syftar bl.a. till att överbrygga åldersglappet i trädskiktet.
11
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några av skogsområdena i kompensationsområdet har en artrik vedsvampsflora finns
goda förutsättningar att dessa kan sprida sig till intilliggande, restaurerade
skogsbestånd på egen hand om det finns lämpliga vedsubstrat.
I områden med hög andel lövträd (t.ex. björk, sälg och asp) huggs unga och medelålders
granar ut med syfte att förbättra kvaliteten på dessa bestånd. Åtgärden gynnar på sikt
en rad skogslevande arter som är knutna till medelålders och äldre lövträd, samt arter i
ljusöppna skogsmiljöer. Avverkade granar läggs ut i grandominerade bestånd på fast
mark.

Kompensation inriktad på bränning, Björkberget Östra
Syfte
Syftet med bränningen är i första hand att på lång sikt förbättra marklavbete i
bränningsområdet, och att i andra hand att tillföra naturvärden, bl.a. genom att öka
mängden bränd död tallved, vilket är en viktig resurs och levnadsmiljö för en rad
skogslevande arter. För att på sikt öka mängden marklavar ska branden vara nog
intensiv för att bränna bort ris och det mesta av mossan, men inte så hård att
förnaskiktet försvinner. Det innebär sannolikt att en stor del av de yngre tallarna i
området antingen skadas eller brinner upp. Vidare ska bränningen anläggas så att de
flesta av de äldre tallöverståndare som finns i centrala delarna av området överlever
branden, vilket är viktigt både för naturvärden och för efterföljande etablering av
marklavar (Roturier et al. 2017). För att uppnå en större naturvårdsnytta med livsmiljöer
för brandberoende organismer ska vedstockar läggas ut på marken i området innan
bränning. Förslagsvis nyttjas en del av de träd som avverkas i påverkansområdet för
detta ändamål.
Erfarenheter från utförda naturvårdsbränningar i Skandinavien visar att det finns ett högt
ekologiskt värde i att även bränna yngre skogsbestånd. Jämförelser mellan bränning av
yngre tallskog (15-30 år) och äldre tallskog indikerar att bränning av yngre skogsmiljöer
ger lika bra, om inte bättre, resultat, än bränning av äldre skogar (Franc 2009, Anon
2012). Orsaken till det är flera. Många naturvårdsintressanta och brandberoende arter är
inte beroende av en viss grovlek på träden utan gynnas av att det skapas död ved, den
brända veden i sig och det varma mikroklimatet som bildas efter en brand. Syftet med
bränning är även att skapa en brandregim som på sikt skapar brandtåligare träd vilket är
fördelaktigt att göra i yngre skog eftersom det krävs mer intensiva bränder för att uppnå
samma effekt i äldre skog och branden då riskerar att döda träden. De flesta unga
tallarna i det tänkta bränningsområdet Björkberget Östra är emellertid för klena för att i
någon högre utsträckning överleva en brand. Dessutom har yngre skogar lägre förekomst
av befintliga naturvårdsintressanta arter som riskerar att dö vid bränning.
Säkerhet
Bränning av området Björkberget Östra kommer att utföras enligt de instruktioner och
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föreskrifter som ges av bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten
(Naturvårdsverket 2005, Länsstyrelsen 2013). Utförandet och omfattning kommer att
styras av risken för spridning och eldsvåda i omgivningarna. För att minimera riskerna
kommer en noggrann utvärdering av brandrisker göras med ledning av myndigheten för
samhällsskydd- och beredskaps dokument Brandrisk i skog och mark – fakta och

modeller (Anon odaterad).
Utförande
Innan bränningen hålls samråd med berörd sameby (det fortsatta genomförandet av
bränningen förutsätter att samebyn godkänner åtgärden). Därefter tas en bränningsplan
fram i samråd med räddningstjänst, SOS Alarm och länsstyrelsen. För genomförandet
kommer en erfaren bränningsentreprenör att kontrakteras. Bränning av skog är en
riskfylld och komplicerad naturvärdeshöjande åtgärd som kräver god planering och
erfarenhet för att resultatet ska bli bra. Bränningen måste också anpassas till lämpliga
vädermässiga förutsättningar för att ge önskvärda resultat, varför någon exakt tidpunkt
för genomförandet inte kan anges. Vissa säsonger kan väder eller vind omöjliggöra
bränningar helt. Målsättningen är att så snart som möjligt genomföra bränningen.
Branden ska vara så kraftig att det tjocka risskiktet bränns av utan att mineraljorden
blottas. Därigenom möjliggörs en bra etablering av marklavar (Roturier et al. 2007,
Roturier & Bergsten 2009). Naturvårdsmålet med branden är att det efter branden ska
finnas tillräcklig mängd död ved i området för att gynna brandberoende och
brandgynnade organismer. Då tallskogen i stora delar är för ung för att död ved i någon
större utsträckning ska ”överleva” en skogsbrand ska grövre död ved tillföras innan
bränning. För att säkerställa att åtminstone delar av veden klarar branden kan vissa
lågor behöva vattnas för att inte konsumeras fullständigt. För att förlänga
naturvårdsnyttan med bränningen kan bränningen med fördel utföras vid förslagsvis tre
tillfällen. Flera arter av framförallt brandkrävande insekter bedöms kräva
återkommande bränder med mellan fem och tio års mellanrum för att hitta lämpligt
vedsubstrat.

3 Uppföljning
I syfte att erhålla startvärden har översiktliga basinventeringar av naturtyper, strukturer
och artförekomster i kompensationsområdena delvis utförts under 2017 och kommer att
behöva kompletteras under 2018.12 Uppföljningar kommer att ske under en sammanlagd
period om 10 år efter skötselåtgärdernas utförande (tabell 2).

12

Vid behov kan kompletterande inventeringar komma att utföras innan skötselåtgärderna utförs.
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Tabell 2. Sammanställning av skötselåtgärder samt tidpunkter för uppföljning.
Skötselåtgärd

Direktuppföljning

Efterföljande uppföljning

Våtmarker
Igenläggning av diken

1 år (åtgärd)

2 år (åtgärd)

5 år (åtgärd, arter)

10 år (arter)

Igenläggning av diken

1 år (åtgärd)

2 år (åtgärd)

5 år (åtgärd, arter)

10 år (arter)

Veteranisering

1 år (åtgärd)

5 år (arter)

10 år (arter)

Uthuggning av gran

1 år (åtgärd)

Skog

10 år (åtgärd)

Vattendrag
Återföring vattenflöden

1 år (åtgärd)

2 år (åtgärd)

5 år (åtgärd)

Tallungskog
Bränning

Direkt (åtgärd,

3 år (åtgärd, arter)

10 år (åtgärd)

arter)

3.1 Restaurering av våtmarker, vattendrag och skog,
Koijukaivos Norra
Uppföljningen av restaurering och skötsel syftar dels till att säkerställa åtgärdernas
utförande och funktionalitet, dels till att studera deras effekt på naturmiljöer och
förekomst av typarter för Natura 2000-naturtyper.
De restaurerade naturtyperna bedöms ha gynnsam bevarandestatus när de strukturer
och funktioner som krävs för att upprätthålla naturtypen på lång sikt finns och bedöms
fortsätta finnas under överskådlig tid. Det kan vara när hydrologin anses vara återställd,
skogsstrukturer med interndynamik gällande tillkomst av död ved och nyetablering av
träd finns och när flera typiska arter för en Natura 2000-naturtyp förekommer och har
gynnsam status i det restaurerade området.

Våtmarker
Diken
Den viktigaste parametern att följa upp i de restaurerade våtmarkerna och
sumpskogarna är att igenläggning av diken och dämning av vattenflödet genom och
över marken har avsedd funktion. De två första åren respektive 5 år efter restaureringsåtgärderna slutförts besiktas området och alla dämmen och ändrade flödeslopp i
vattendragen bedöms i fält (tabell 2). Alla då noterade brister åtgärdas därefter – helst
under samma säsong. Uppföljningen följer den föreslagna metodik som utarbetats av
naturvårdsverket inför uppföljning av skyddade områden (Götbrink & Haglund 2010).
Finns inga avvattnande diken efter 5 år anses skötselåtgärden vara slutförd. För
åtgärdade diken som fortfarande är tydligt vattenförande görs en bedömning om
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ytterligare åtgärder behöver utföras.
Ett av målen med restaureringsåtgärden är att antalet/utbredningen av typiska arter för
relevant Natura 2000-naturtyp ska öka i antal och/eller utbredning. De restaurerade
våtmarksområdena besöks vid två tillfällen, 5 och 10 år efter utförda åtgärder, för
artinventering i fasta provytor eller transekter (tabell 2). Inventeringsresultaten jämförs
med en basinventering som utförs före åtgärder.
Vattendrag
Uppföljningen av återföring av vattenflöden i bäckfåror syftar till att säkerställa i första
hand att åtgärderna fungerar. Fördämningar och återställning av flödeslopp besiktas i
samma omfattning som övriga åtgärder i diken. Någon inventering av artförekomster i
vattenmiljöerna bedöms inte nödvändig.

Skogsmark
Uppföljningen av skötselåtgärder som berör skogsmark syftar också till att säkerställa
att mängden stående (och på sikt liggande) döda träd ökar, liksom förekomsten av träd
med naturvårdskvaliteter (genom veteranisering) samt att kvaliteten på lövdominerade
bestånd ökar (genom uthuggning av gran).
Döda träd
Skötselåtgärdernas effekt följs upp genom att mäta nybildningen av död ved (liggande
och stående) 2, 5 respektive 10 år efter genomförda åtgärder (främst igenläggning av
diken). Mängden död ved ska efterhand öka i åtgärdsområdena och nå en nivå av på 1020% av virkesförrådet.
Efter 5 och 10 år görs en översiktlig artinventering i åtgärdsområdena.13 Målet är att det
då ska förekomma flera typiska arter för Natura-2000 naturtypen 9010 (taiga) knutna
till döda träd. Inventeringarna utförs inom slumpvis utlagda provytor (0,1 ha) med
riktlinjen en provyta/ha inom åtgärdade områden.
Nyetablering av vedsvampar, lavar och många andra av de typiska arterna är ofta en
långsam process. Har restaureringsåtgärderna inte haft avsedd effekt efter år 10 så
utvärderas orsaken.
Veteraniserade träd
Andelen levande träd av de åtgärdade träden följs upp efter 5 respektive 10 år. Då
registreras även eventuella spår av hackspettar, gnagspår av vedlevande insekter och
förekomster av andra naturvårdsarter (lavar, vedsvampar) på de åtgärdade träden. Har
mer än 50% av träden dött kompletteras åtgärden med ytterligare träd för att
säkerställa att fler träd kan uppnå hög ålder.
Som indikator på att målen gällande artrikedom nås och att restaureringsområdena utvecklas på önskvärt
sätt kan även antalet observerade spår av födosökande hackspettar, framförallt tretåig hackspett, användas.
Antalet spår räknas då längs transekter som läggs ut i de delar där åtgärderna utförts. Antalet träd med spår av
födosökande hackspett ska då vara större efter fem år än i samband med åtgärdernas utförande.
13
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Lövdominerade bestånd
Efter 10 år utvärderas eventuellt ytterligare röjningsbehov av inväxande gran i
lövskogsmiljöer. Ingen uppföljning av artförekomster bedöms vara relevant i dessa
miljöer utan fokus ligger på att säkra förekomsten av naturtypen.

3.2 Bränning av skogsmark, Björkberget Östra
Bränning
Bränningen föregås av en enkel basinventering av skogsstruktur och markvegetation,
och kommer att följas upp genom att de brända områdena besöks direkt efter bränning
för att bedöma brandresultat, samt genom artinventeringar efter ca 3 och 10 år för att
bedöma naturvårdseffekterna av bränningen. Resultatet dokumenteras genom
fotograferingar (före och efter branden) vid representativa punkter i området som har
mätts in med GPS. Direktuppföljningen av naturvårdsbränningen syftar till att:
1.

Säkerställa att branden varit tillräckligt omfattande för att möjliggöra
marklavsetablering och generera naturvårdsnytta

2.

Dokumentera och bedöma brandresultat.

3.

Översiktligt inventera förekomsten av brandberoende och brandgynnade arter

Indikatorer som kommer att användas vid bedömningen av brandresultatet är:
•

Bränd yta (ha)

•

Branddjup (humustjocklek och andel blottad mineraljord)

•

Brandintensitet (flamhöjd på trädstammar)

•

Trädmortalitet (andel skadade och döda träd, unga och äldre träd)

•

Mängd död ved i delbeståndet med överståndare (nettotillskott)

Uppföljningen av utvalda indikatorer sker dels genom flygbildstolkning (bränd yta), dels
genom fältbesök med stickprovstagning längs transekter och slumpvis utplacerade
cirkelprovytor.
Efter 3 och 10 år utförs ytterligare uppföljningar. Syftet med dessa är främst att
undersöka etableringen av marklavar, och i andra hand att undersöka brandens
biologiska effekter, dvs. hur vegetationssammansättningen samt förekomst och
succession av brandgynnade arter förändras över tiden. Indikatorer som kommer att
användas vid den efterföljande uppföljningen är:
•

Återväxt av marklavar och områdets potential för renbete

•

Förekomst av naturvårdsarter så som brandgynnade insekter och spår av
hackspettar (antal per ha)

•

Vegetationssammansättning, dvs. täckningsgrad av lavar, mossor och kärlväxter
(andel)
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•

Föryngring av lövträd, tall och gran (antal per ha). Detta mått används också för
att avgöra eventuellt röjningsbehov

4 Förvaltning
Nedan redogörs för hur den långsiktiga förvaltningen, och därmed den ekologiska
funktionen hos kompensationsområdena och de genomförda åtgärderna säkerställs.

4.1 Våtmarker och skog
Boliden har för avsikt att förvärva de skogar och våtmarker som utgör kompensationsområdet vid Koijukaivos Norra, vilket möjliggör en långsiktig förvaltning av området. De
föreslagna kompensationsåtgärderna är utformade för att skötselbehovet ska vara så
lågt som möjligt på sikt, och att målbilderna för våtmarksmiljöerna uppnås bäst genom
fri utveckling. Inledningsvis kommer dock både åtgärder, efterföljande skötsel och
uppföljning att krävas för att säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.
När den önskade effekten av restaureringsåtgärderna säkrats kommer området att
lämnas för fri utveckling av naturvärdena. De öppna våtmarkerna lämnas orörda och de
dämda dikena får växa igen på naturlig väg. De åtgärder som kan komma att utföras
utgörs av skötsel i närheten av befintlig järnväg och väg i områdets utkanter. De träd och
växter som eventuellt etablerar sig i våtmarkerna trots höjningar av vattennivåerna får
växa fritt och bilda den vegetationstyp som naturligt ges av klimat och andra
omvärldsfaktorer.
Skogsmarkerna får efter att de inledande restaureringsåtgärderna genomförts också
utvecklas fritt. Hela kompensationsområdet kommer att undantas från skogsbruk. Jakt
och övrigt friluftsliv kommer inte begränsas utan området får fortsätta att nyttjas på
samma sätt som idag. Inga åtgärder som hindrar eller försvårar renskötsel kommer att
vidtas inom kompensationsområdet.

4.2 Brandområde
Boliden kommer att antingen förvärva eller träffa avtal för det område där bränning är
tänkt att genomföras. Det säkerställer skötsel av skogen och marken för att nå det
önskade syftet med restaureringsåtgärderna. All förvaltning av området kommer att ske
i samråd med berörda renskötare i Gällivare sameby.
Återetableringen av markvegetationen kommer att följas upp genom återkommande
inventeringar.
Ur naturvårdssynpunkt bedöms ingen förvaltning eller skötsel krävas efter genomförda
bränningar. Viktigt är dock att området undantas från skogsbruksåtgärder som påverkar
mängden bränd död ved eller antalet brandskadade träd negativt.
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Möjligen kan lövinslaget initialt bli så kraftigt efter bränning att det inverkar på
lavetableringen. En uppföljning av både barr- och lövträdsetablering och eventuell
röjning kommer därför att ingå i den långsiktiga skötseln av området. Röjning av lövträd
inriktas främst på björk och minst 10 % av beståndet ska på sikt bestå av lövträd av de
mer betesbegärliga arterna rönn, sälg och asp. Resterande bestånd ska bestå av tall,
och skötas så att en gles, ljus och öppen beståndsstruktur bibehålls på lång sikt.
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Bilaga 1 – Naturvärdesbedömning av
påverkansområdets norra del
Om dokumentet
Enetjärn Natur på uppdrag av Boliden Mineral AB
Uppdraget har genomförts under augusti till oktober 2017
Följande personer har medverkat i projektet:
Torbjörn Josefsson – projektledning, naturvärdesbedömning, rapportering
Peter Nordin – naturvärdesbedömning
Tove Hägglund – kvalitetsgranskning
Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.
Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB
För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet, Gävle 2018. Medgivande MEDGIV-2018-105613.

Bakgrund
Boliden Mineral AB planerar ett nytt dagbrott vid Liikavaara, ca 15 km sydost om
Gällivare tätort i Gällivare kommun, Norrbottens län. Boliden avser att kompensera för
den skada på naturvärden som uppstår vid Liikavaara. Som en del i den
värderingsmodell som används för beräkning av den ekologiska kompensationens
tillräcklighet har en översiktlig naturvärdesinventering av området norr om Liikavaara by
utförts. Detta område berörs indirekt av gruvverksamheten. Resultat av flygbildstolkning,
översiktligt fältbesök och bedömningar presenteras i denna rapport.
Syftet med naturvärdesbedömningen är att tillhandahålla och komplettera
underlaget för planering av projektet, samt för den värderingsmodell som ligger till grund
för den ekologiska kompensationen. I bedömningen ingår identifiering och kartläggning
av områden med livsmiljöer som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, samt en preliminär
avgränsning av objekt med naturvärde.
I arbetet ingår tolkning av satellitbilder, topografiska kartor och tematiska kartor, samt
utsök av naturvårdsintressanta arter på Artportalen. Arbetet har utformats som en
förstudie enligt metodik (Svensk Standard - SS 199000:2014), men med ett
kompletterande, översiktligt besök i fält. Eftersom ingen fältinventering utförts utgör
naturvärdesklassningen baserad på biotop- och artvärde en preliminär bedömning.
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klass 3 - Påtagligt naturvärde
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Figur 1. Detalj- och översiktskarta av inventeringsområdet norr om väg E10.
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Översiktlig beskrivning
Inventeringsområdet är beläget norr om Liikavaara by, ca 2 mil öster om Gällivare (figur
1). Området på knappt 300 ha karaktäriseras av ett svagt böljande landskap med flera
olika naturtyper. Huvuddelen av området är bevuxen med medelålders barrskog, bitvis
med ett visst lövinslag. I väster breder ett större våtmarksområde ut sig och i östra delen
finns små områden med skog-myrmosaiker samt en mindre tjärn. Centralt i
inventeringsområdet finns ett mindre område med öppna marker och ett par
gårdsmiljöer, samt igenväxande äng- och betesmarker (mestadels utdikade våtmarker).
Området genomkorsas av ett par kraftledningsgator i öst-västlig riktning.

Våtmarker och sjöar
Större våtmarker finns framför allt i den västra delen av inventeringsområdet. Området
norr om väg E10 utgörs av ett mycket varierat och i stort sätt opåverkat våtmarksområde.
Söder om väg E10 finns ett par mindre myrar som bedöms ha en något påverkad
hydrologi. I nordöst finns mindre våtmarksområden som har karaktären av skogmyrmosaik, samt en liten skogstjärn.

Skog
Skogen utgörs mestadels av ung-medelålders talldominerad barrblandskog. I områden
finns även några nyupptagna hyggen samt ett större område med ungskog strax norr om
bebyggelsen. Kring de öppna markerna är inslaget av lövskog betydande.

Öppna marker och igenväxningsmark
De öppna markerna utgörs av gräsbevuxna gårdsplaner, ängsmark och hårt betade
hästhagar samt kraftledningsgator. I den norra delen av byn Liikavaara, i synnerhet i
inventeringsområdets centrala del, finns igenväxande (med lövsly och unga lövträd)
äng- och betesmarker.

Inventeringsresultat
Skyddade, fridlysta och naturvårdsintressanta arter
Arter har inte eftersökts i fält. Nedan redovisas dock fynd av naturvårdsarter (arter som
omfattas av artskyddsförordningen, rödlistade arter samt övriga intressanta artfynd)
från inventeringsområdet, och som finns registrerade på Artportalen: kungsfågelVU,
tretåig hackspettNT, tjäder, järpe och lavskrika (samtliga omfattas av
artskyddsförordningen bilaga 1).
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Objekt med naturvärde
Nedan redovisas de objekt med högre naturvärde som identifierats under
naturvärdesinventeringen (figur 1). Totalt registrerades sex olika objekt med naturvärde:
5 med ett påtagligt naturvärde (klass 3) och ett med ett högt naturvärde (klass 2).
37b – Våtmark

Beskrivning: Norra delen av en våtmark (37a) som identifierats i en tidigare
naturvärdesinventering av området som innefattar byn Liikavaara (Enetjärn Natur 2017).
I kanten står en hel del klena döda björkar. Kärret kännetecknas av blöt fastmatta med
vitmossor (t.ex. klyvbladsvitmossa), flaskstarr, norrlandsstarr och ängsull. Här växer
även dvärgbjörk, kråkklöver, kärrspira, vattenklöver, gråstarr och sumpstarr samt i kanten
taggstarr och storsileshår. Inga tecken på dikning eller annan omfattande avvattning,
men våtmarken har sannolikt slåttrats i äldre tider. Det är dessutom möjligt att kärret
tidigare påverkats av ökad näringstillförsel från odlingsmarker belägna norr om myren
som numera är starkt igenväxande.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Våtmarken bedöms ha ett påtagligt naturvärde motiverat av biotopkvaliteter
så som naturlig hydrologi, öppenhet och förekomst av död lövved. Våtmarker utgör
artrika miljöer med växter och djur från både land- och vattenmiljöer. Artvärdet bedöms
därför vara visst.
38a, b – Våtmark

Beskrivning: Mindre våtmark uppdelad på två delområden. Myren är belägen mellan väg
E10 och påfartsvägen från byn Sakajärvi. På grund av läget har myren en störd hydrologi
och är bitvis upptorkande. Mot väg E10 växer en ridå med lövsly och i de centrala delarna
av delområde 38a växer klen blandskog. Förekomsten av döda träd är sparsam.
Vegetationen domineras av vitmossor, starrarter och enstaka örter så som rosling på
fuktig-blöt fastmatta.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Våtmarken bedöms ha ett visst naturvärde motiverat av biotopkvaliteter så
som öppenhet och förekomst av död lövved. Våtmarker utgör artrika miljöer med växter
och djur från både land- och vattenmiljöer. Artvärdet bedöms därför vara visst.
39 – Våtmarksområde Manaluvouma

Beskrivning: Del av större våtmarksområde som sträcker sig vidare mot nordöst.
Våtmarken är mycket varierad med sträng-flarkstruktur, myrholmar, myrgölar och en
liten tjärn. Området är heterogent med övervägande del blöta partier. Stora delar är
trädlösa men i kanterna växer senvuxna, hänglavsbeväxta granar samt enstaka
senvuxna gamla tallar. På strängarna står senvuxna, låga myrtallar. Bottenskiktet
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domineras av vitmossor men bitvis växer även brunmossor. Växterna i fältskiktet varierar
beroende på fuktighet och näringsrikedom, men här förekommer bland annat odon,
kråkbär, hjortron, vattenklöver, starrarter, rosling och storsileshår. Våtmarken
genomkorsas av en kraftledningsgata, samt angränsar mot en lite större tjärn i nordväst.
I länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI) har myren bedömts utgöra klass 2.
Hydrologin är i stort sätt opåverkad, förutom längst i söder där ett par diken grävts
mellan ovan nämnda tjärn och väg E10.

Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140)
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Motivering: Del av ett stort, varierat, nästan opåverkat våtmarkskomplex med stor
strukturell variation (fastmatte- och mjukmattepartier, öppna vattenspeglar,
strängflarkmyr och en varierad trädbevuxen kantzon) ger ett högt biotopvärde.
Intermediära mineralförhållanden med en varierad flora, inklusive ett flertal typarter för
Natura 2000-naturtyp ger ett påtagligt artvärde. Förutsättningar för att det inom
naturvärdesobjektet ska förekomma ett flertal naturvårdsarter bedöms som mycket
goda.
40 – Skogstjärn

Beskrivning: Liten skogstjärn omgiven av något gles, medelålders barrskog. I den
nordvästra delen utgörs kantzonen av gungfly.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Sjöar och vattendrag med omgivande strand- och svämzoner utgör strukturoch artrika miljöer med växter och djur från både land- och vattenmiljöer. Biotopvärde
och artvärdet bedöms vara visst.
41a, b – Skog-myrmosaik

Beskrivning: Objektet är uppdelat på två delområden och karaktäriseras av skogmyrmosaik om än i liten skala. I det norra delområdet (41a) finns dessutom områden
med öppna vattenspeglar. Själva våtmarkspartierna kännetecknas av opåverkade,
öppna fuktiga-blöta partier, vilka omgärdas av en smal lövskogsridå. I övrigt växer gles
tallskog inom och omkring objektet.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Skog-myrmosaiken bedöms ha ett påtagligt naturvärde motiverat av
biotopkvaliteter så som naturlig hydrologi, öppenhet, förekomst av vattenspeglar och
lövskogsridåer. Våtmarker utgör artrika miljöer med växter och djur från både land- och
vattenmiljöer. Artvärdet bedöms vara visst.
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42 – Våtmark

Beskrivning: Del av större våtmark som sträcker sig vidare mot öster. Våtmarken är
mestadels blöt och öppen. Senvuxna träd förekommer endast sparsamt på myren, som
kantas av enstaka lövträd samt medelålders barrskog. I den centrala delen finns ett litet
område med svagt utbildad strängflarkmyr. I länsstyrelsens våtmarksinventering (VMI)
har myren bedömts utgöra klass 3. Hydrologin är i stort sett opåverkad så när som på en
kraftledningsgata i den södra delen.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Del av ett större våtmarkskomplex med strukturell variation (blöta
förhållanden, svag strängflarkstruktur och en varierad trädbevuxen kantzon) ger ett
påtagligt biotopvärde. Artvärdet bedöms vara visst, men förutsättningar för att det inom
naturvärdesobjektet ska förekomma naturvårdsarter bedöms som goda.

Sammanfattning och bedömning
Naturvärdena i det inventerade området är knutna till vattenmiljöer och våtmarker. Av
särskild betydelse för den biologiska mångfalden är det objekt med naturvärde (39) som
har bedömts till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och som utgörs av ett större
våtmarkskomplex. Naturmiljöer av den här typen förekommer även i det omgivande
landskapet.
I inventeringsområdet finns även myrar med låg grad av hydrologisk påverkan, och som
bedömts till naturvärdesklass 3, dvs. påtagligt naturvärde (37b, 38a och b, 41a och b, 42).
I området finns även en liten skogstjärn som kantas av lövträd och barrskog och som
bedömts till naturvärdesklass 3 (40).
Arter har inte inventerats men enligt data från Artportalen förekommer kungsfågelVU,
tretåig hackspettNT, tjäder, järpe och lavskrika inom inventeringsområdet.
Sammanfattningsvis är den samlade bedömningen att delar av inventeringsområdet
hyser ett påtagligt-högt naturvärde, som främst är kopplat till våtmarker.

Källor
Webbsidor
Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se. 17-11-22.
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista.
Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur. 2017-11-22.
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Uppgifter om naturvärden har även inhämtats från länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen. se/norrbotten.
Uppgifter om skogstillstånd (biomassa, trädhöjd, markfuktighet) har inhämtats från
skogsstyrelsens hemsida https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/Skogskartan
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Bilaga 2 – Förstudie av kompensationsområden
Om dokumentet
Enetjärn Natur på uppdrag av Boliden Mineral AB
Uppdraget har genomförts under juni till augusti 2017
Följande personer har medverkat i projektet:
Torbjörn Josefsson – projektledning, bedömning, rapportering
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Båda är verksamma vid Enetjärn Natur AB.
Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB
För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet, Gävle 2018. Medgivande MEDGIV-2018-105613.

Bakgrund
Boliden Mineral AB planerar ett nytt dagbrott vid Liikavaara, ca 15 km sydost om
Gällivare tätort i Gällivare kommun, Norrbottens län. Boliden avser att kompensera för
den skada på naturvärden som uppstår vid Liikavaara, dels genom våtmarksrestaurering
dels genom naturvårdsbränning. För att identifierade lämpliga kompensationsområden
har en förstudie och fältbesök utförts. Resultat av utsök av lämpliga kompensationsområden samt efterföljande fältbesök presenteras i denna rapport.
Syftet med förstudien är att tillhandahålla och komplettera underlaget för planering och
genomförande av den ekologiska kompensationen. I förstudien ingår identifiering av
flera lämpliga kompensationsområden för våtmarksrestaurering, samt ett lämpligt
kompensationsområde för naturvårdsbränning. Förutom att tillföra naturvårdsnytta är
tanken att bränningsåtgärden ska leda till ett förbättrat renlavsbete i bränningsområdet.
Utsök av kompensationsområden begränsades till norra delen av Gällivare Samebys
marker.
Förstudien inleddes med en tolkning av satellitbilder, tematiska kartor och topografiska
kartor. Därefter besöktes de mest intressanta områdena i fält under juni-augusti 2017.
Slutligen valdes två möjliga kompensationsområden för våtmarksrestaurering (1a
respektive 2a handsval), samt ett kompensationsområde för naturvårdsbränning.
Utsök av områden för våtmarksrestaurering baserades dels på förlustområdets karaktär,
dels på våtmarkernas restaureringspotential, och innefattade följande kriterier:

•

Förekomst av öppna och trädbevuxna partier

•

Förekomst av mycket blöta partier/vattenspeglar

•

Förekomst av myrholmar

•

Förekomst av områden med måttliga mineralförhållanden

•

Förekomst av grävda diken i myr och i skog

Utsök av områden för naturvårdsbränning riktades mot ungskogsområden med tätt
växande tall, frodigt fältskikt (med brist på renlav), förekomst av tallöverståndare eller
timmerställning. Utsök av bränningsområde genomfördes i trakterna kring Björkberget
(beläget ca 3 mil öster om Gällivare) efter samråd med Gällivare sameby.
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Figur 1. Översikt av potentiella och besökta kompensationsområden för våtmarksrestaurering (blå) och
naturvårdsbränning (gula).
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Områden för våtmarksrestaurering
Totalt identifierades 19 potentiella kompensationsområden för våtmarksrestaurering
(figur 1, tabell 1). Av dessa besöktes 10 områden i fält och inventerades översiktligt. Två
av dessa valdes ut för vidare analys och noggrann naturvärdesinventering (område 6 =
1a handsval, område 12 = 2a handsval).
Tabell 1. Data över potentiella kompensationsområden för våtmarksrestaurering.
Id

1

Namn

Myllyjänkkä västra

Beskrivning

Dikat Vatten-

Skogsdikad myr NV om Saimujoki,

Myr-

Area

VMI-

Inom

ytor

holmar

(ha)

klass

sameby

X

0

1-5

60,4

-

Ja

X

0

5-10

100,5

4

Ja

X

3

5-10

144,5

4

Ja

X

0

1-5

85,3

-

Ja

X

1

1-5

134,4

-

Ja

blött parti
2

Myllyjänkkä centrala

Skogs- o odlingsdikad myr N om
Kilvo, blött parti

3

Myllyjänkkä östra

Skogsdikad myr, blöta partier, gölar,
strängflarkmyr

4

Tokkasenjänkkä östra Odlingsdikad myr, flera blöta omr,
strängflarkmyr

5

Joenmukkavuoma

Odlingsdikad myr, del av sjö,

norra

strängflarkmyr

6

Koijukaivos norra

Skogsdikad myr V om Aitik, vått,bäck

X

0

1-5

225,9

3

Ja

7

Suorkki

Skogsdikad myr, blött system

X

1-5

1-5

66,7

3

Ja

8

Gällivare sydväst

Skogsdikad myr, få blöta partier,

X

2

Få

73,2

3

Nej

X

1

1-5

71,2

3

Ja/Nej

(X)

0

Få

40,0

-

Ja

X

1

Få

86,9

2

Ja

X

1

1-5

76,2

3

Ja

igenväxande
9

Alajänkää

Skogsdikad myr, blöta partier, grund
sjö, odling

10

Lillberget västra

Skogs/odlingsdikad myr,
strängflarkmyr, blöta partier

11

Hakkas nordväst

Odlingsdikad myr, många diken, fd
vattenytor

12

Hakkas sydöst

Skogsdikad myr, igenväxande, fd
vattenytor

13

Rautasvuoma västra Torvtäkt, ytor naturlig myr, sänkt sjö

X

1

Få

460,9

4

Ja

14

Torasjärvi norra

X

0

Få

157,3

4

Ja

X

0

Få

149,9

3

Ja

Skogs/odlingsdikat, starkt
igenväxande, bäck

15

Linkkavuoma

Skogsdikat, strängflarkmyr,
igenväxande

16

Skröven sydöstra

Odlingsdikat, invid vattendrag

X

0

Få

49,5

4

Ja

17

Latnivuoma norra

Skogsdikat, många diken,

X

0

Få

94,3

4

Ja

X

(1)

1-5

73,1

4

Ja

X

0

0

21,1

4

Ja

strängflarkmyr, igenväxande
18

Isovuoma östra

Skogsdikat, fd vattenytor och
myrholmar, igenväxande

19

Lompolovaara

Odlingsdikat, starkt igenväxande
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Nedan följer en beskrivning och bedömning av de besökta områdenas
restaureringspotential.
Område 4 – Tokkasenjänkkä östra

Beskrivning: Våtmarksområde (85 ha) med diken som avleder vattnet mot nordöst.
Odlingsdiken förekommer i västra och södra delarna av området. Mestadels öppen
våtmark med tydligt avgränsade skogspartier. Vattenspeglar förekommer också men är
diffust avgränsade. I den centrala delen förekommer myr med strängflarkstruktur. Blöt
fattigmyr på fastmatta dominerar och här växer vitmossor, trådstarr, vattenklöver,
sjöfräken samt dvärgbjörk, rosling, tuvull och taggstarr där marken är mindre blöt. I de
riktigt blöta partierna samt kring de öppna vattenspeglarna växer även kärrspira,
slåtterblomma, kallgräs strängstarr, sumpstarr samt sprängört. Sumpskog förekommer
på flera platser inom området och domineras av gran och glasbjörk. I området
förekommer bitvis kraft järnockrafällning, och kring de enstaka källor som finns i
området växer källmossa, blek skedmossa, stor skedmossa, piprensarmossa och
dunörtarter. På myrholmarna och i områdets ytterkanter växer barrblandskog med viss
tillgång på döda träd, och på de igenväxande delarna växer mest björnmossor,
vitmossor, flaskstarr, kråkklöver samt tall och glasbjörk.

Bedömning: Våtmarksområde med varierande karaktär där endast de yttre områdena
påverkats av odlingsdikning, varför påverkansgraden är tämligen låg och naturvärdet
fortfarande högt. Området är därför mindre lämpligt som kompensationsområde.

Ursprunglig Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140), skogbevuxen myr
(91D0)

VMI-klass: Noterade naturvårdsarter: Område 6

Beskrivning: Stort våtmarksområde (226 ha) strax söder om Gällivare som är kraftigt
påverkat av markavvattning – större delen av området genomkorsas av grävda diken
(även ett kraftigt påverkat vattendrag). I de öppna myrpartierna dominerar
fastmattevegetation med vitmossor, starrarter (bl.a. taggstarr), tuvsäv, tuvull och
rosling (mestadels mineralfattiga förhållanden). Bitvis intermediära förhållanden med
brunmossor (bl.a. korvskorpionmossa, röd skorpionmossa, myruddmossa,
guldspärrmossa) och fetbålmossa samt kärlväxter så som snip, björnbrodd,
slåtterblomma, dvärglummer och tätört. Längs dikena växer klen björk och tall samt
enstaka gran, och exempelvis älggräs. Där marken börjat torka upp växer dvärgbjörk,
skvattram, odon, kråkbär och i bottenskiktet breder björnmossor ut sig. I östra och södra
delen finns områden med ömsom blöta partier och torrare socklar/strängar bevuxna
med klen tall och viden, dvärgbjörk, skvattram, rosling och hjortron i fältskiktet. På de
blöta mjukmattorna växer kärrspira, vattenklöver starrarter (flaskstarr, strängstarr,
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trådstarr, dystarr), sjöfräken, ängsull och storsileshår. I bottenskiktet växer bl.a.
vitmossor, mässingmossa och krokmossa (obest.).
Den södra delen av området utgörs av upptorkande, klen och senvuxen granmosseskog
med ett tydligt inslag av björk, men också tall och sälg. Många träd står fortfarande på
socklar. Mot väster övergår marken delvis i talldominerad skog. I den norra delen växer
gallrad och underröjd, klen tallskog på upptorkande mark som domineras av viden,
kråkbär och andra risväxter, här växer även klen gran och björk. Den nordöstra delen är
tydligt upptorkande och här domineras trädskiktet av unga tallar. I de skogklädda
delarna förekommer gamla granar och tallar samt klen död ved sparsamt. Området
genomkorsas av en bred kraftledningsgata.

Bedömning: Stor våtmark med varierande karaktär där vissa delar är kraftigt påverkade
av skogsdikning. Mycket intressant kompensationsobjekt med degraderad myr (både
fattiga och intermediära mineralförhållanden) och upptorkande sumpskog (här finns
fuktig granskog men också torrare tallskog).

Noterade naturvårdsarter: revlummer, lopplummer, spindelblomster, fläcknycklar,
brudsporre, brunmossor (obest.)

Ursprungliga Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), aapamyrar (7310),
skogbevuxen myr (91D0), västlig taiga (9010)

VMI-klass: 3
Område 7 – Suorkki

Beskrivning: Varierat våtmarksområde (67 ha) med flera rätade vattendrag, men i övrigt
låg påverkansgrad. Området präglas av ett långsträckt öppet område med vattenytor.
Ytterkanterna svagt igenväxande med glasbjörk och tall. Omväxlande mjuk- och
fastmatta samt svag strängflarkbildning i den norra delen. Vegetationen är omväxlande
med flaskstarr, ängsull, tuvsäv, snip, trådstarr samt dvärgbjörk, ljung och rosling. I vissa
partier växer även slåtterblomma, björnbrodd, storsileshår och tätört. Bottenskiktet
domineras av vitmossor, men här och var finns små partier med brunmossor (t.ex.
korvskorpionmossa). På upptorkande partier växer björnmossor.

Bedömning: Påverkansgraden är överlag låg (förutom i de yttre områdena samt de
rätade vattendragen). Naturvärdet är bitvis högt. Området lämpar sig inte som
kompensationsområde.

Ursprunglig Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140)
VMI-klass: 3
Noterade naturvårdsarter: -
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Område 8

Beskrivning: Tätortsnära våtmarksområde (73 ha) som består av en västlig och östlig del
som skiljs åt av ett område med klen, senvuxen barrblandskog. Sparsamt med död ved.
Blöta partier med gråal, bäckdråg (kabbeleka, mossa) och järnockrautfällning. Eftersom
lokalen besöktes så tidigt på säsongen är det svårt att avgöra om lappranunkel
förekommer i de översilade delarna. Östra delen av våtmarken igenväxande med viden
och klen björk. Västra delen bitvis igenväxande med klen tall (gott om gran- och
tallplantor längs myrkanterna). Omväxlande blöta och fuktiga partier med ljung och
skvattram i sistnämnda, samt bitvis kraftig järnockrafällning. Mestadels fastmatta med
vitmossor, taggstarr, rosling, tranbär samt starrvegetation i blötare partier. Våtmarken är
påverkad av dikning, dock ej i de centrala delarna.

Bedömning: Degraderad våtmark (svag naturvärdesklass 3) som påverkats av dikning.
Kraftig järnockrautfällning – hur påverkar det? Finns lappranunkel? Sumpskogen i
centrala delen är ett plus. Våtmarken bedöms som inte som ett lämpligt
kompensationsområde då rikare partier saknas, och dikningspåverkan är tämligen liten.
Området är dessutom mindre lämpligt med tanke på den expanderande bebyggelsen
sydöst om området. Beläget utanför Gällivare samebys område.

Ursprunglig Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140)
VMI-klass: 3
Noterade naturvårdsarter: revlummer, gammelgranskål, stuplav
Område 9 – Alajänkkä

Beskrivning: Odlings- och skogsdikat våtmarksområde (71 ha) av varierande karaktär. I
den östra delen finns en tjärn som avvattnas genom ett rätat och kraftigt påverkat
vattendrag mot väster. Den centrala delen är kraftigt påverkat av dikning (bitvis starkt
upptorkande) medan områden längst i nordväst och nordöst är påverkade endast i ringa
omfattning. Myren utgörs till övervägande del av fuktig-blöt fastmatta med starrarter
(gråstarr, trådstarr, sumpstarr, flaskstarr, strängstarr och hundstarr som bildar kraftiga
tuvor), kråkklöver, slåtterblomma, ängsull, tranbär samt vattenklöver och sjöfräken i de
blötaste partierna. Vitmossor dominerar, men här växer även stor skedmossa och
räffelmossa. I den östra delen finns ett område med strängar och flarkar. Här växer bl.a.
tuvsäv, trådstarr, vattenklöver, rosling, tätört och storsileshår. De trädbevuxna delarna
består till övervägande del av glasbjörk och tall på upptorkande torvmark. I området
finns även partier med sumpskog och något näringsrikare förhållanden (med t.ex.
ormbär i fältskiktet). I östra delen, där myren är tämligen flikig, står enstaka äldre
klenvuxna tallar samt torrakor. Här finns även en källa.

Bedömning: Påverkansgraden är mycket ojämn i området, där den centrala delen är
kraftigt påverkad av odlingsdikning och omkringliggande områden av skogsdikning,
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medan områdena kring tjärnen längst i öster är opåverkade. Området är därför mindre
lämpligt som kompensationsområde.

Ursprunglig Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140)
VMI-klass: 3
Noterade naturvårdsarter: revlummer, plattlummer, harticka
Område 11 – Hakkas östra

Beskrivning: Odlingsdikat våtmarksområde (87 ha) med ett rätat vattendrag som
genomkorsar området från nordväst till sydöst. Vattendraget har rätats och kanaliserar
stora mängder vatten. Stora delar av området är starkt igenväxande med ungmedelålders tall och glasbjörk. Viss skogsdikning i den västra delen. Våtmarken är
generellt trädbevuxen förutom i den östligaste delen där ett helt trädlöst område
sträcker sig mot sydöst. Vegetationen domineras av vitmossor, björnmossor,
fräkenväxter, dvärgbjörk och risväxter. Kring vattendraget växer björksumpskog med
inslag av gran, och här förekommer översilning och stillastående vatten. Här noterades
bland annat lappranunkel. Här växer också höga gräs (t.ex. brunrör), viden, kabbeleka,
vattenklöver, kråkklöver och flaskstarr. De trädbevuxna delarna av våtmarken domineras
av upptorkande fastmattevegetation och här växer klen tall och glasbjörk.

Bedömning: Stort våtmarksområde, oftast ensartat, som huvudsakligen påverkats av
både odlingsdikning. Dikningen är omfattande och stora delar av området är starkt
upptorkande och igenväxande (undantaget östra delen längs vattendraget och det
öppna området). Området lämpar sig inte som kompensationsområde.

Ursprunglig Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140), lövsumpskog (9080),
skogbevuxen myr (91D0)

VMI-klass: 2
Noterade naturvårdsarter: lappranunkel, fläckblomster, revlummer, stjärntagging,
granticka
Område 12 – Hakkas sydöstra

Beskrivning: Dikat våtmarksområde (76 ha) med ett rätat vattendrag som genomkorsar
den centrala och nordöstra delen. Vattendraget har rätats och kanaliserar stora
mängder vatten. I den norra delen finns flera diken efter odlingsverksamhet i äldre tider. I
området har bäver huserat tidigare, och på flera ställen finns små rasade dammar.
Våtmarken består till övervägande del av näringsfattig fuktig-blöt fastmatta med
vitmossor, starrarter (t.ex. taggstarr, flaskstarr), tuvsäv och ängsull. Viss trängbildning
(rosling, hjortron, dvärgbjörk, ljung) och blötare partier med mjukmatta förekommer i
den centrala delen. Här och var förekommer partier med intermediär mineraltillgång och
här växer snip, storsileshår samt en del brunmossor så som korvskorpionmossa. I den
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nordvästra delen finns ett utströmningsområde/källa med växter så som praktmossor,
blek skedmossa, dystarr och vattenklöver. Här finns två vattenspeglar. I östra delen finns
även en mindre tjärn omgiven av gungfly.
Våtmarken omgärdas av medelålders produktionsskog och hyggen. I den centrala delen
växer lövdominerad sumpskog med både stillastående vatten och översilning. Möjligen
kan lappranunkel finnas eller ha funnits i området. Söder om tjärnen finns en mindre
tallmosse med måttlig förekomst av döda träd. I området finns enstaka myrholmar med
gles, gammal och senvuxen tallskog. I myrkanterna står enstaka senvuxna tallar och
smala torrakor.

Bedömning: Våtmarksområde med varierande karaktär som påverkats av både
skogsdikning och odlingsdikning. Intressant kompensationsområde med viss
upptorkning och igenväxning samt kanaliserat vattendrag, men där biologiskt värdefulla
strukturer finns kvar och där den hydrologiska påverkan varierar inom området.

Ursprungliga Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), lövsumpskog
(9080), skogbevuxen myr (91D0)

VMI-klass: 3
Noterade naturvårdsarter: revlummer, fläckblomster
Område 13a-e – Rautasvuoma västra

Beskrivning: Västra delen (461 ha) av ett mycket stort torvtäktsområde med ca 2-3 m
sänkt yta. En stor mängd diken (vissa 2 m djupa) bildar ett nätverk som avleder vattnet
mot öst och sydöst. Torvtäktsstråken består av fuktig, kraftigt nedbruten torv bevuxen
med starrarter, tuvtåtel, ängsull/tuvull, fräkenarter och viden. Längs dikena växer
glasbjörk och viden. Område b är ngt mer igenvuxet än övriga delar. I delområde d finns
en större yta som förmodligen använts för slåtter i äldre tiden. I delområde e finns
naturliga våtmarkselement kvar inklusive en vattenspegel.

Bedömning: Intressant objekt för våtmarksrestaurering med fokus på att på kort sikt öka
grundvattennivån genom att successivt täppa igen diken och lägga ut ”öar” med
våtmarksvegetation. Tillfälligt kan området erbjuda häckningslokal för vadarfåglar, och
på lång sikt att återställs våtmarkstäcket. Många sammankopplade diken utgör en
utmaning. Intressantast är delområdena d-f som inkluderar slåtterområdet och en del
naturlig våtmarksvegetation (område e bedöms preliminärt utgöra naturvärdesklass 3).

Ursprungliga Natura 2000-naturtyper: svårbedömt
VMI-klass: 4
Noterade naturvärdesarter: -
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Område 17 – Latnivuoma norra

Beskrivning: Våtmarksområde (94 ha) med nätverk av diken som avleder vattnet mot
öster. Starkt igenväxande i den västra delen. Våtmarken är överlag upptorkande med
uppslag av framförallt tall. På fuktiga fastmattepartier växer vitmossor, taggstarr, tuvull,
tranbär, kallgräs, skvattram, rosling och odon. I de blötare partierna växer framförallt
flaskstarr, trådstarr, sjöfräken, ängsull samt t.ex. kärrkrokmossa. I den västra delen finns
trots dikningen fortfarande områden med strängflarkmyr, och i den centrala delen finns
en större, öppen yta. Skogen domineras av tall och glasbjörk. Bitvis är skogen gles och
senvuxen, men i den centrala delen växer tät barrblandskog. I myrkanterna står enstaka
torrträd. Generellt är övergången mellan skog och myr diffus.

Bedömning: Området är mycket kraftigt påverkat av dikning och lämpar sig inte som
kompensationsområde.

Ursprungliga Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), skogbevuxen myr
(91D0)
VMI-klass: 4

Noterade naturvårdsarter: Område 18 – Isovuoma östra

Beskrivning: Våtmarksområde (73 ha) med nätverk av diken (bitvis igenväxande) som
avleder vattnet mot öster. Våtmarken är överlag starkt upptorkande med uppslag av
tall/glasbjörk. På fuktiga-blöta fastmattepartier växer vitmossor, sumpstarr, ängsull,
kärrspira, snip, kallgräs, storsileshår samt dvärgbjörk, rosling och odon. I de blötaste
områdena växer flaskstarr och vattenklöver. I området finns flera myrholmar med diffus
avgränsning eftersom våtmarken är upptorkande. Medelålder barrblandskog dominerar.

Bedömning: Området är mycket kraftigt påverkat av dikning och lämpar sig inte som
kompensationsområde.

Ursprungliga Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), skogbevuxen myr
(91D0)

VMI-klass: 4
Noterade naturvårdsarter: -

Områden för naturvårdsbränning
Totalt identifierades fyra potentiella kompensationsområden för naturvårdsbränning på
Björkberget (figur 1). Samtliga besöktes i fält och inventerades översiktligt. Ett av dessa
valdes ut för vidare analys (område B2).
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Nedan följer en beskrivning och bedömning av de besökta områdenas potential för
naturvårdsbränning.
Område B1a-c – Björkberget västra

Beskrivning: Stort, nästan sammanhängande område med tallungskogar där marken
gödslats. Området består av tre delområden som är mycket lika varandra.
Delområde B1a (184 ha) utgörs av ca 20-årig tallskog i sydvästsluttning med ett tydligt
inslag av björk, samt enstaka tallöverståndare >150 år. Fältskiktet domineras
huvudsakligen av kråkbär, men här växer även gott om blåbär, lingon och kruståtel. Bitvis
dominerar dock kruståtel. I bottenskiktet, vars tjocklek varierar mellan 0.5 och 1.5 dm,
växer väggmossa och björnmossor. Marklavar förekommer mycket sparsamt. Död ved i
form av stående torrträd och lågor saknas i princip helt. I området finns kvarlämnade
stråk med äldre barrblandskog på frisk-fuktig mark av blåbärstyp. Här växer även sälg
med enstaka naturvårdsarter. Delområde B1a avgränsas i väster av en elledningsgata
och smal skogsremsa mot väg E10, och i söder och öster av en skogsbilväg. Norr om
delområdet finns ingen tydlig avgränsning, och här växer medelålders-äldre
barrblandskog.
Delområde B1b (55 ha) liknar till stor del delområde a, men här är träden möjligen något
äldre och det saknas tallöverståndare. Mot myren i norr är marken fuktig och här växer
även klen gran. Delområde B1b angränsar i väster mot nämnda skogsbilväg (mot
delområde B1a), och i söder och norr mot våtmarker. Mot öster finns ett smalt område
utan tydlig avgränsning mot skogsmark.
I delområde B1c (10 ha) är marken fuktig och här växer även skvattram och odon.
Renlavar saknas i stort sätt, men här växer norrlandslav. Bottenskiktets tjocklek varierar
mellan 1-3 dm. Tallskogen är omkring 20 år och omgärdas av en smal bård mot den
omkringliggande myren med medelålders tall. Överståndare och död ved saknas.
Delområde B1c angränsar nästan helt och hållet mot våtmarker, förutom längst i
nordväst där delområdet angränsar mot skogsmark. Strax norr om delområde B1b,
sydöst om delområde B1c, finns en medelstor tjärn för vattentillförsel. Samtliga
delområden nås lätt via ovan nämnda skogsbilväg.

Bedömning: Delområde B1a utgör inte ett lämpligt område för naturvårdsbränning med
tanke på dess stora area, svåra avgränsning, närhet till elledning/E10 samt brist på
biologiskt viktiga strukturer så som naturvårdsträd och döda träd. Delområdena B1b och
B1c har visserligen bättre avgränsningar samt närhet till vattenkälla, men saknar i princip
helt biologiska strukturer som kan bidra till variation och artrikedom efter bränningen.

Noterade naturvårdsarter: stuplav, luddlav
Område B2 – Björkberget östra

Beskrivning: Område (41 ha) med ungskog av tall (ca 20 år) med visst inslag av ung björk
där marken gödslats. Fältskiktet domineras av kråkbär och lingon, och bottenskiktet (ca
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0.5-2 dm tjockt) av väggmossa. I den centrala delen har gott om gamla tallöverståndare
>200 år lämnats inom ett ca 7 ha stort område. Här finns dessutom en del stående
torrträd, högstubbar och liggande döda träd. I denna del samt längre österut står
sparsamt med solitära medelgrova-grova sälgar med naturvårdsarter. Den västra delen
av området är mycket homogen med tallungskog och saknar biologiskt viktiga strukturer.
Området omgärdas av en smal trädbård mot våtmarker, och genomkorsas av en
skogsbilväg som delar sig i dess mitt. Våtmarken söder om området är mycket blöt med
öppna vattenspeglar, och här finns också en liten tjärn (avstånd från områdets
ytterkanter är ca 300 m).

Bedömning: Området utgör tack vare god avgränsning, vattenkällor samt tillgång på
biologiskt viktiga strukturer så som äldre träd och död ved ett tänkbart område för
naturvårdsbränning. Brandskadade äldre träd och döda träd bidrar till variation och
artrikedom efter bränningen.

Noterade naturvårdsarter: knottrig blåslav, stuplav
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Bilaga 3 – Naturvärdesinventering av föreslaget
kompensationsområde Koijukaivos Norra
Om dokumentet
Enetjärn Natur på uppdrag av Boliden Mineral AB
Uppdraget har genomförts under juli till oktober 2017
Följande personer har medverkat i projektet:
Torbjörn Josefsson – projektledning, naturvärdesinventering, bedömning, rapportering
Peter Nordin – naturvärdesinventering, bedömning
Tove Hägglund – kvalitetsgranskning
Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.
Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB
För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet, Gävle 2018. Medgivande MEDGIV-2018-105613.

Bakgrund
Boliden Mineral AB planerar ett nytt dagbrott vid Liikavaara, ca 15 km sydost om
Gällivare tätort i Gällivare kommun, Norrbottens län. Boliden avser att kompensera för
den skada på naturvärden som uppstår vid Liikavaara, bland annat genom
våtmarksrestaurering. Som en del i den värderingsmodell som ska ligga till grund för
beräkning av kompensationens tillräcklighet har en naturvärdesinventering av ett möjligt
kompensationsområde utförts. Resultat av utförda fältbesök och bedömningar
presenteras i denna rapport.
Syftet med naturvärdesinventeringen är att tillhandahålla och komplettera
underlaget för planering och värdering av den ekologiska kompensationen. I
inventeringen ingår identifiering och kartläggning av strukturer och livsmiljöer som är
värdefulla ur naturvårdssynpunkt, samt naturvärden och naturvårdsarter, bl.a. arter som
omfattas av artskyddsförordningen, rödlistade arter samt typarter för natura 2000naturtyper, som kan verifiera naturmiljöernas värde inom avgränsningen av
naturvärdesobjektet.
Inventeringsarbetet inleddes med en tolkning av satellitbilder och topografiska kartor.
Därefter besöktes området i fält av två inventerare enligt metodik (Svensk Standard -

SS 199000:2014) som beskrivs utförligt i en tidigare utförd naturvärdesinventeringen av
påverkansområdet vid Liikavaara (se Enetjärn Natur 2016).

Översiktlig beskrivning
Inventeringsområdet utgörs av ett stort våtmarksområde som är beläget strax söder om
Gällivare (figur 1). I stort sett hela området är kraftigt påverkat av markavvattning och
genomkorsas av grävda diken och ett kraftigt påverkat vattendrag som ingår i Natura
2000-området Torne och Kalix älvsystem. Området genomkorsas av en bred
kraftledningsgata.

Våtmarker
I de öppna myrpartierna dominerar fastmattevegetation med vitmossor, starrarter,
tuvsäv, tuvull och rosling, vilka visar på mestadels mineralfattiga förhållanden. Bitvis
råder dock intermediära förhållanden med brunmossor och fetbålmossa samt kärlväxter
så som snip, björnbrodd, slåtterblomma, dvärglummer och tätört. Längs dikena växer
klen björk och tall samt enstaka gran och exempelvis älggräs. Där marken börjat torka
upp växer dvärgbjörk, skvattram, odon, kråkbär och i bottenskiktet breder björnmossor ut
sig. I östra och södra delen finns områden med ömsom blöta partier och torrare
socklar/strängar bevuxna med klen tall och viden, dvärgbjörk, skvattram, rosling och
hjortron i fältskiktet. På de blöta mjukmattorna växer kärrspira, vattenklöver starrarter,
sjöfräken, ängsull och storsileshår. I bottenskiktet växer bl.a. vitmossor, mässingmossa
och krokmossa (obest.).

Skog
Den södra delen av området utgörs av upptorkande, klen och senvuxen granmosseskog
med ett tydligt inslag av björk, men också tall och sälg. Många träd står fortfarande på
socklar. Mot väster övergår marken delvis i talldominerad skog. I den norra delen växer
gallrad och underröjd, klen tallskog på upptorkande mark som domineras av viden,
kråkbär och andra risväxter, här växer även klen gran och björk. Den nordöstra delen är
tydligt upptorkande och här domineras trädskiktet av unga tallar. I de skogklädda
delarna förekommer gamla granar och tallar samt klen död ved sparsamt.
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Figur 1. Detalj- och översiktskarta av inventeringsområdet.
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Inventeringsresultat
Skyddade, fridlysta och naturvårdsintressanta arter
Nedan redovisas fynd av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen,
rödlistade arter samt övriga intressanta artfynd) som registrerats under
naturvärdesinventeringen samt som finns registrerade på Artportalen (figur 2).
I inventeringsområdet registrerades följande arter som omfattas av
artskyddsförordningen bilaga 1: spillkråkaNT, tretåig hackspettNT, tjäder, järpe, lavskrika
och tallbit.
Av arter som omfattas av artskyddsförordningen bilaga 2 observerades revlummer,
lopplummer, brudsporre och spindelblomster.
Under inventeringen påträffades flera andra naturvårdsintressanta arter på
våtmarkerna: brunmossor så som korvskorpionmossa, röd skorpionmossa,
myruddmossa och guldspärrmossa, samt fetbålmossa, snip, björnbrodd och
slåtterblomma. Ett flertal naturvårdsarter registrerades på de skogbevuxna markerna.
På flera sälgar i den sydvästra delen återfanns stuplav, och på äldre löv-och barrträd
inom i stort sätt hela inventeringsområdet registrerades knottrig blåslavNT. På enstaka
gamla granar återfanns gammelgransskålNT. På död ved registrerades några mindre
vanliga vedsvampar, grantickaNT, hartickaNT, viomusslingNT och stjärntaggingNT, men
också de ovanliga arterna laterittickaVU, tajgaskinnVU och osttickaVU. Vedsvampfynden
visar att den döda veden i området är av varierande kvalitet med avseende på typ och
nedbrytningsgrad.
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Figur 2. Fynd av naturvårdsintressanta arter inom inventeringsområdet.
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Objekt med naturvärde
Nedan redovisas de objekt med högre naturvärde som identifierats under
naturvärdesinventeringen (figur 1). Totalt registrerades 15 olika objekt med naturvärde:
12 med ett påtagligt naturvärde (klass 3) och tre med ett högt naturvärde (klass 2).
A – Strängflarkmyr

Beskrivning: Litet våtmarksområde med strängflarkstruktur. På myrsträngarna växer
risväxter (främst dvärgbjörk, viden, och odon), och i de blöta mjukmattepartierna växer
kärrspira, sjöfräken, vattenklöver, tuvsäv, ängsull, storsileshår, flera starrarter (dystarr,
trådstarr, strängstarr, flaskstarr) samt mässingmossa, krokmossor och vitmossor. På
strängarna växer även lågväxt och klen tall.

Natura 2000-naturtyp: öppna mossar och kärr (7140)
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Tydlig strukturell variation och låg påverkansgrad (trots intilliggande väg) ger
ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av ett flertal typarter för Natura 2000-naturtypen
7140 ger ett visst artvärde.
B – Klenvuxen sumpskog

Beskrivning: Senvuxen, lövrik barrskog på stenig morän med torvinslag (blöt-fuktig ristyp
med enstaka örter). I objektet förekommer senvuxna, gamla granar på styltben, enstaka
klena sälgar, bukettbjörk samt gamla, lågväxande, plattkroniga tallar. Måttlig förekomst
av liggande och stående döda träd (gran, tall och björk av varierande kvalitet och
nedbrytningsgrad). Tydlig upptorkningseffekt endast närmast grävda diken. Viss
skogsburkspåverkan genom plockhuggning. Registrerade naturvårdsarter: revlummer,
violmusslingNT, gammelgransskålNT, laterittickaVU.

Natura 2000-naturtyp: västlig taiga (9010)
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Motivering: Måttlig förekomst av viktiga biologiska strukturer så som äldre, senvuxna
träd (gran och tall), sälg och bukettbjörk samt liggande döda träd av olika kvalitet och
nedbrytningsgrad ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av flera naturvårdsarter
(inklusive två nära hotade och en sårbar) ger ett påtagligt artvärde.
C – Senvuxen talldominerad barrskog

Beskrivning: Senvuxen, talldominerad barrskog på frisk-fuktig mark av ristyp (kråkbär,
blåbär). Enstaka äldre tallar och granar förekommer spritt i objektet. Sparsamt med död
ved (mest tidiga nedbrytningsstadier). Viss skogsbrukspåverkan genom plockhuggning
samt upptorkningseffekt längs kanterna. Registrerade naturvårdsarter: violmusslingNT,
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grantickaNT, gammelgransskålNT, laterittickaVU. Inom objektet finns tallar med
stämpelbläckor.

Natura 2000-naturtyp: västlig taiga (9010)
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Viss förekomst av viktiga biologiska strukturer så som äldre, senvuxna träd
(gran och tall) och döda träd ger ett visst biotopvärde. Förekomst av flera
naturvårdsarter (inklusive tre nära hotade och en sårbar) ger ett påtagligt artvärde.
D – Trädbevuxen myr

Beskrivning: Glest trädbevuxen myr. Risväxter så som dvärgbjörk, viden, odon och
kråkbär dominerar fältskiktet, och vitmossor samt vägg- och husmossa bottenskiktet.
Objektet utgörs delvis av fuktig-blöt fastmatta med rosling, odon, hjortron, skvattram,
tuvull, taggstarr, skogsfräken och tuvsäv. Träden är överlag senvuxna och klena. I
kanterna står enstaka äldre, plattkroniga tallar samt stående döda träd. Myren
genomkorsas av en större kraftledning (enstaka träd har avverkats under ledningen).

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Trädbevuxen myr med låg påverkansgrad ger ett påtagligt biotopvärde.
Artvärdet bedöms vara obetydligt.
E – Skogbevuxen myrholme

Beskrivning: Äldre, senvuxen barrblandskog på myrholme. Marken utgörs av frisk ristyp
med ett visst inslag av renlavar. I objektet växer enstaka mycket gamla granar och tallar.
Sparsamt med död ved (mest stående). Viss skogsbrukspåverkan. Registrerade
naturvårdsarter: knottrig blåslavNT och gammelgransskålNT. Inom objektet finns tallar
med stämpelbläckor.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Ett visst biotopvärde motiveras av förekomst av mycket gamla barrträd samt
stående döda barr- och lövträd. Förekomst av enstaka rödlistade arter ger ett visst
artvärde.
F1, F2 – Lövskog med mindre vattendrag

Beskrivning: Delvis rätat vattendrag med lövträd och lövsly i svämzonen. Objektet utgörs
av två delområden. Den västra delen av vattendraget (F1) är bitvis rätat och på flera
ställen delar det upp sig i flera mindre vattenfåror. Längs bäcken växer lövskog med
inslag av gamla granar. Den östra delen (F2) omges huvudsakligen av lövsly.
Förekomsten av död ved (mestadels lövved) är överlag måttlig. Längs vattendraget
växer bl.a. älggräs, kråkklöver, linnea, björkpyrola, hundstarr och spärrvitmossa och
granvitmossa. I den västra delen är bäcken svagt beskuggad, innehåller stenar och block
och vattenflödet är ömsom svagt strömmande och lugnt flytande. I den västra delen
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utgörs bottensubstratet av torv och vattenflödet mestadels lugnflytande och
kanaliserat. Registrerade naturvårdsarter: revlummer, grantickaNT, gammelgransskålNT,
knottrig blåslavNT, bronshjon (gnagspår). Vattendraget utgör en del av Torne och Kalix
älvsystem, vilket utgör ett Natura 2000-område.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Viss variation av viktiga strukturer och måttlig artrikedom (inklusive enstaka
naturvårdsarter) ger ett visst-påtagligt biotopvärde samt ett visst artvärde.
G – Äldre barrblandskog

Beskrivning: Äldre grandominerad barrblandskog på mark av frisk-fuktig ristyp med ett
tydligt inslag av björk. Enstaka äldre granar och tallar förekommer i objektet. Skogen bär
tydliga spår efter plockhuggning varför mängden död ved är tämligen låg. Objektet
genomkorsas av flera diken, och marken bedöms vara upptorkande. Registrerade
naturvårdsarter: revlummer, knottrig blåslavNT, grantickaNT och bronshjon (gnagspår).

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Förekomst av enstaka gamla barrträd samt stående döda barr- och lövträd
ger ett visst biotopvärde. Förekomst av enstaka rödlistade arter ger ett visst artvärde.
H – Äldre barrblandskog/sumpskog

Beskrivning: Äldre grandominerad barrblandskog på mark av fuktig-blöt ristyp med ett
tydligt inslag av björk samt förekomst av enstaka sälgar och tallar. I objektet växer
måttligt med äldre granar som i den östra delen har styltrötter. Skogen bär spår efter
plockhuggning varför mängden död ved är måttlig. Objektet genomkorsas av flera diken
varav ett utgörs av ett bäckdråg som ursprungligen skapade förutsättningar för
sumpskog och en markflora anpassade till blöta förhållanden. Idag är marken
upptorkande.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Biotoptypen (delvis sumpskog) med ett varierat trädskikt, måttlig tillgång på
död ved, bäckdråg samt dess bidrag till landskapets variation motiverar ett påtagligt
biotopvärde, men eftersom påverkansgraden genom dikning/avvattning är hög bedöms
biotopvärdet i nuläget vara visst. I objektet växer revlummer, brudborste,
spindelblomster, gammelgransskålNT och grantickaNT. I övrigt förekommer även tjäder
och järpe. Sammantaget bedöms artvärdet vara påtagligt.
I – Äldre artrik barrskog

Beskrivning: Äldre grandominerad barrskog på fuktig mark av blåbärsristyp, med ett visst
inslag av björk, sälg och tall. Skogen är klenvuxen och där blöta markförhållanden råder
har träden styltrötter. Källpraktmossa, spärrvitmossa och granvitmossa växer i de blöta
partierna. Måttlig förekomst av liggande och stående död ved. Skogen bär spår efter
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plockhuggning (stubbar minner om avverkning av de grövsta och äldsta träden), men
skogsbrukspåverkan bedöms överlag vara låg varför det finns död ved av olika kvalitet
och nedbrytningsstadier. I objektet förekommer gott om naturvårdsarter så som
revlummer, knottrig blåslavNT, gammelgransskålNT, hartickaNT, stjärntaggingNT, osttickaVU
och taigaskinnVU. Vid inventeringen observerades även järpe och spår efter tretåig
hackspettNT.

Natura 2000-naturtyp: västlig taiga (9010)
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Motivering: Måttlig förekomst av viktiga biologiska strukturer så som senvuxna träd (gran
och tall), medelgrov sälg samt liggande döda träd av olika kvalitet och nedbrytningsgrad
ger ett påtagligt biotopvärde. God förekomst av ett flertal naturvårdsarter (inklusive två
sårbara arter) ger ett högt artvärde.
J – Äldre barrskog

Beskrivning: Äldre barrblandskog på fuktig mark av blåbärsristyp, med ett tydligt inslag
av björk och sälg. Skogen är klenvuxen och där blöta markförhållanden råder har träden
styltrötter. Källpraktmossa, spärrvitmossa, granvitmossa växer i de blöta partierna.
Liggande och stående död ved förekommer sparsamt. Skogsbrukspåverkan bedöms
överlag vara låg-måttlig. I objektet förekommer flera naturvårdsarter så som revlummer,
gammelgransskålNT och stuplav. Vid inventeringen observerades även lavskrika och
tallbit.

Natura 2000-naturtyp: västlig taiga (9010)
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Förekomst av viktiga biologiska strukturer så som senvuxna träd, medelgrov
sälg samt stående och liggande döda träd ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av
några naturvårdsarter ger ett visst artvärde.
K – Skogbevuxen myr med gamla tallar

Beskrivning: Skogbevuxen, svagt sluttande myr mot norr. Våtmarken utgörs av
mestadels av blöt fastmatta, men med enstaka mjukmattepartier i den norra delen. I
den norra delen finns dessutom ett källflöde och här råder bitvis måttlig tillgång på
mineraler, vilket ger en varierad flora med exempelvis piprensarmossa och
mässingmossa. På den södra delen av myren dominerar dock en flora som indikerar
fattiga mineralförhållanden (t.ex. tuvsäv, taggstarr, trådstarr och diverse vitmossearter).
Det glesa trädskiktet utgörs av tall med gamla, krumväxta träd och enstaka torrakor. Här
påträffades knottrig blåslavNT på flera träd under inventeringen.

Natura 2000-naturtyp: skogbevuxen myr (91D0)
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
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Motivering: Myren har en viss strukturell variation och en opåverkad hydrologi, vilket ger
ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet bedöms vara visst med förekomst av enstaka
naturvårdsarter.
L1, L2 – Myrkomplex

Beskrivning: Större myrkomplex uppdelat på två delområden där det södra delområdet
utgör en mycket varierad våtmark med både fastmatte- och mjukmattepartier, öppna
vattenspeglar, strängflarkmyr och en varierad kantzon med gamla, senvuxna tallar och
torrakor. Det norra delområdet domineras av blöt fastmatta, svagt utbildad
strängflarkmyr samt enstaka äldre tallar. Där fastmattevegetation dominerar växer
vitmossor, starrarter (bl.a. taggstarr), tuvsäv, tuvull och rosling (mestadels
mineralfattiga förhållanden). Bitvis råder intermediära förhållanden med brunmossor
(bl.a. korvskorpionmossa, röd skorpionmossa, myruddmossa, guldspärrmossa) och
fetbålmossa samt kärlväxter så som snip, björnbrodd, slåtterblomma, dvärglummer och
tätört. På de blöta mjukmattorna växer kärrspira, vattenklöver, starrarter (flaskstarr,
strängstarr, trådstarr, dystarr), sjöfräken, ängsull och storsileshår. I bottenskiktet växer
bl.a. vitmossor, mässingmossa och krokmossa (obest.).

Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), aapamyrar (7310)
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Motivering: Större, varierat våtmarkskomplex med stor strukturell variation (fastmatteoch mjukmattepartier, öppna vattenspeglar, strängflarkmyr och en varierad trädbevuxen
kantzon) ger ett högt biotopvärde. Intermediära mineralförhållanden med en varierad
flora, inklusive ett flertal typarter för Natura 2000-naturtyperna 7140 och 7310, ger ett
påtagligt artvärde.
M – Myr, delvis skogbevuxen

Beskrivning: Större våtmarksområde med mestadels fastmattepartier samt små mindre
partier med mjukmatta. I den centrala delen övergår våtmarken i svagt utbildad
strängflarkmyr, och i den södra delen i öppen starrmyr. Stora delar av våtmarken är
bevuxen med klen tall och enstaka gran. Där fastmattevegetation dominerar växer
vitmossor, starrarter, tuvsäv, tuvull och rosling (mestadels mineralfattiga förhållanden).
På de blöta mjukmattorna växer kärrspira, vattenklöver starrarter, sjöfräken, ängsull och
storsileshår. I bottenskiktet växer mestadels vitmossor. Objektet genomkorsas i den
östra delen av en kraftledningsgata.

Natura 2000-naturtyper: öppna mossar och kärr (7140), skogbevuxen myr (91D0)
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Myren har en viss strukturell variation och en låg påverkan på hydrologin,
främst i östra delen mot Nattavaaravägen, vilket ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet
bedöms vara visst med förekomst av enstaka typarter för Natura 2000-naturtyp.
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N – Lövskog med mindre vattendrag

Beskrivning: Vattendrag omgivet av lövträd, enstaka granar och lövsly i svämzonen.
Förekomsten av död ved (mestadels lövved) kring och i vattendraget är överlag låg.
Längs vattendraget växer bl.a. älggräs, kråkklöver och hundstarr. Vattendraget är svagt
beskuggat, och vattenflödet ömsom svagt strömmande och lugnt flytande.
Bottensubstratet utgörs mestadels av torv med enstaka stenar. Vid inventeringen
registrerades färska födosöksspår efter spillkråkaNT.

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Viss variation av viktiga strukturer och måttlig artrikedom (inklusive enstaka
naturvårdsarter) ger ett påtagligt biotopvärde samt ett visst artvärde.
O1, O2 – Myr, dikningspåverkad

Beskrivning: Svagt igenväxande våtmark med bitvis tuvig vegetation på fastmatta
(starrarter, tuvsäv, tuvull och rosling samt vitmossor i bottenskiktet). Myrarna
genomkorsas av flera diken och är bitvis upptorkande. I myrkanterna noterades knottrig
blåslavNT på flera ställen och i den sydligaste delen av objektet noterades tallbit
(födosökande).

Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Motivering: Viss strukturell variation och låg-måttlig påverkansgrad (pga. dikning) ger ett
visst biotopvärde. Förekomst av enstaka naturvårdsarter ett visst artvärde.

Sammanfattning och bedömning
Naturvärdena i det inventerade området är starkt knutna till våtmarker och fuktiga-blöta
skogsmarker och återfinns i stora delar av inventeringsområdet. Av särskild betydelse för
den biologiska mångfalden är de objekt med naturvärde som har bedömts till
naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Dessa områden utgörs av ett större myrkomplex
som är uppdelat på två delområden (L1 och L2), samt två äldre, grandominerade
sumpskogar med förekomst av flera ovanliga naturvårdsarter (B och I). Naturmiljöer av
den här typen förekommer även i det omgivande landskapet.
I inventeringsområdet finns även myrar (vissa skogbevuxna) med olika grad av
hydrologisk påverkan genom dikning. De myrar som har en viss dikningspåverkan har
bedömts till naturvärdesklass 3, dvs. påtagligt naturvärde (A, K, M O1 och O2). I området
finns även våtmarker med högre påverkansgrad. Dessa tillsammans med de våtmarker
som bedömts till naturvärdesklass 3 har en hög restaureringspotential.
Genom inventeringsområdet passerar några bäckdråg samt två små vattendrag (som
delvis rätats och som tar emot vatten från grävda diken). Vattendragen kantas av
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lövskog och viden samt enstaka äldre granar. Bäckmiljöerna med intilliggande lövskog
har bedömts till naturvärdesklass 3 (F1, F2 och N).
Spritt inom inventeringsområdet finns även äldre barrskog som växer på
dikningspåverkad mark. Dessa delvis påverkade skogar hyser enstaka naturvårdsarter
och har bedömts till naturvärdesklass 3 (C, E, G, H och J)
Övriga delar av inventeringsområdet utgörs av ung- och medelålders barrblandskog på
frisk-fuktig mark – i regel kraftigt dikningspåverkad. Mindre partier är idag lövdominerade
med inväxande gran. Dessa skogar bedöms ha ett lågt naturvärde. Inventeringsområdet
genomkorsas av en större kraftledningsgata.
Inom inventeringsområdet växer ett flertal naturvårdsarter, bland annat revlummer
(bitvis rikligt), lopplummer, brudsporre, spindelblomster, vilka omfattas av
artskyddsförordningen bilaga 2. På olika flera platser inom området har
naturvårdsintressanta fågelarter observerats, bland annat spillkråkaNT, tretåig
hackspettNT, tjäder, järpe och lavskrika (samtliga fågelarter omfattas av
artskyddsförordningens bilaga 1). På våtmarkerna växer flera arter som indikerar
måttliga mineralförhållanden, t.ex. brunmossor så som korvskorpionmossa, röd
skorpionmossa, myruddmossa och guldspärrmossa. Bland de svamparter som
registrerats och som växer på död ved kan nämnas laterittickaVU, tajgaskinnVU och
osttickaVU – alla tre arterna är mycket ovanliga i dagens skogslandskap.
Sammanfattningsvis är den samlade bedömningen att delar hyser ett påtagligt-högt
naturvärde, samtidigt som stora delar har en stor potential för restaurering – både av
våtmarker och av sumpskogar (barrdominerade och lövrika) – eftersom
inventeringsområdet innefattar degraderade myrar (både fattiga och intermediära
mineralförhållanden) och upptorkande sumpskogar.
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2017-06-07.
Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur 2017-06-07.
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