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1 Inledning och bakgrund
År 2012 inleddes gruvverksamhet vid Tapuli gruva utanför Kaunisvaara, 20 km norr om
Pajala i Norrbottens län (Figur 1) i Northland Resources AB:s regi, verksamheten pågick i
två år. År 2018 återupptog Kaunis Iron AB verksamheten vid Tapuligruvan och
Kaunisvaara anrikningsverk.

Figur 1. Vy över Kaunisvaara anrikningsverk (Foto: Jörgen Olsson). Kartan visar östra delarna av Norrbottens län med
Kaunisvaara norr om Pajala, där Kaunis Iron AB bedriver järnmalmsutvinning i Tapuligruvan.

Gruvverksamheten vid Tapuli har påverkat omgivande våtmarksområden (Kokkovuoma
och Tapulivuoma), både direkt, genom ianspråktagande av areal, men även indirekt
genom hydrologisk påverkan.
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I utförd naturvärdesinventering (Pelagia 2019a) samt i den Nationella
våtmarksinventeringen (Naturvårdsverket 2009) har dessa våtmarker bedömts ha mycket
höga naturvärden. En utvidgning av gruvverksamheten vid Tapuligruvan med brytning
av järnmalmsfyndigheterna vid Sahavaara och Palotieva planeras (Figur 2). Som ett led i
det fortsatta arbetet och framtida utvecklingsplaner har föreliggande fördjupad utredning
av möjliga skadelindrande och biotopförbättrande eller kompensationsåtgärder genom
restaurering genomförts.

Palotieva

Figur 2. Kartan visar nuvarande utbredningsområde för Tapuligruvan (grårutigt område) samt det sökta utökade
verksamhetsområdet (rödstreckad linje) norr och väster om Kaunisvaara, Pajala kommun.

Många värdefulla naturvärden vid Kaunisvaara finns inom stora våtmarksområden i det
omgivande landskapet. Våtmarkernas stora strängflarkkärr, öppna mjukmattor, rikkärr,
sumpskogar, trädbevuxen myrmark och skogsholmar hyser artrika växtmiljöer med både
sällsynta växt- och fågelarter (Figur 3).
Utöver ianspråktagande av markytor för dagbrott, upplag och industriområde utgörs
påverkan från befintlig verksamhet för Kokkovuoma framförallt av sänkta
grundvattennivåer. Tapulivuoma har utöver ytanspråk även påverkats längs ett
avvattningsdike som anlagts vid den sydöstra delen av sandmagasinet. Påverkan på
våtmarksobjekt från den planerade utökade verksamheten utgörs av ytanspråk och
förändrade grundvattennivåer vid de planerade dagbrotten Palotieva och Sahavaara samt
ytanspråk för tillkommande gråbergsupplag samt utökning av befintligt sand- och
klarningsmagasin.
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Figur 3. Strängflarkkärr och skogsholme med gammal barrskog vid Tapulivuoma hösten 2019. Foto: Jörgen Olsson.

Syftet med föreliggande utredning är att bedöma och beskriva behovet av skadelindrande
åtgärder för berörda naturtyper och skyddade arter berörda av nuvarande verksamhet
samt det utökande verksamhetsområdet vid Tapuligruvan. Dessa åtgärder kan t.ex. vara
anpassnings-, skydds- och/eller biotopförbättrande åtgärder eller ekologisk
kompensation.
Föreliggande åtgärdsutredning kommer att utreda och presentera:
•

Identifiera behov av anpassnings-, skydds- och/eller biotopförbättrande åtgärder
för utpekade arter och naturtyper.

•

Identifiera och ge förslag på skadelindrande åtgärder i anslutning till det sökta
utökade verksamhetsområdet.

•

Presentera åtgärdsområden lämpliga för biotopförbättrande åtgärder.

•

Presentera detaljerad information för åtgärdsområden med exempelvis naturtyper,
artfynd, VMI status och hydrologisk påverkan.

•

Ge förslag på lämpliga restaureringsmetoder i åtgärdsområden där behov av
biotopförbättrande åtgärder finns.
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2 Allmän beskrivning av området och naturvärden
Landskapet kring Kaunisvaara kännetecknas av en relativt flack moränterräng på
kalkberggrund, vidsträckta våtmarker med insprängda skogspartier och en mycket
variationsrik natur. Området har ställvis stora inslag av en kalkkrävande flora med
ovanliga arter som myrbräcka, myrstarr och käppkrokmossa. Hela området är
ornitologiskt värdefullt med häckningslokaler för exempelvis sädgås, pilgrimsfalk och
dvärgsparv.
Många värdefulla naturvärden, vid den befintliga Tapuligruvan och den planerade
utökningen av verksamheten med Palotieva och Sahavaara finns inom de stora
våtmarkerna i det omgivande landskapet. Det finns sju naturreservat inom en 10
kilometers radie kring gruvområdet där flera av reservaten omfattar våtmarksområden. I
närområdet till Tapuligruvan finns kända naturvärden i form av riksintresse för naturvård,
vattendrag, våtmarksområden, biotopskyddsområden, nyckelbiotoper, områden med
naturvärde och rapporterade rödlistade arter (Gärdenfors 2015). Naturvärden kopplade
till våtmarker i området kommer att presenteras översiktligt i föreliggande rapport. För
mer detaljerad information om naturvärden samt skyddade och rödlistade arter se tidigare
undersökningar (Sweco 2014, Pelagia 2019a, 2019b, 2019c, 2019f, Calluna 2019).
Landskapsbilden kring Kaunisvaara karakteriseras av stora, öppna våtmarker med
trädklädda skogsholmar. Gruvområdet ligger inom ett mycket stort våtmarkskomplex
bestående av flera våtmarker (Figur 2). Våtmarkerna är variationsrika myrområden
bestående av topogena (plana till svagt sluttande) kärr med en variation av öppna stora
strängflarkkärr (Figur 4), strängblandmyr, blandmyr, trädbevuxen våtmark, skogsholmar,
källkärr, gölar och småtjärnar.

Figur 4. Flygfotot visar delar av Kokkovuoma våtmarksområde med strängflarkkärr. Våtmarken får ett bandat mönster
med ömsom blöta flarkar och mindre blöta, upphöjda strängar. Strängarna har torrare växtförhållanden och det är inte
ovanligt att strängarna är glest bevuxna med buskar och träd.
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Där rika förhållanden råder förekommer rikkärr (Figur 5) med typiska arter som
exempelvis björnbrodd, brudsporre, dvärglummer, gräsull, snip, trindstarr, vass,
guldskedmossa, guldspärrmossa, gyllenmossa, piprensarmossa, purpurvitmossa, späd
skorpionmossa, svanmossa och svartknoppmossa. Rikkärr kan generellt beskrivas som
mineralrika, relativt näringsfattiga (kväve, fosfor) kärr med nära neutralt pH (6–8). De är
ofta heterogena och varierar beroende på fuktighet, lutning, mineralhalt, pH, storlek och
bildningssätt (Naturvårdsverket 2006). Foto: Jörgen Olsson.

Figur 5. Rikkärr med frodig vegetation av typiska rikkärrsarter som exempelvis björnbrodd, brudsporre, gräsull,
kärrspira, myrstarr, snip, sumpnycklar, trindstarr och vass. Foto: Jörgen Olsson.

Ställvis förekommer även källkärr med järnockra där sällsynta arter som exempelvis
käppkrokmossa och myrbräcka växer.
Fastmarken inom området är generellt bevuxen med barr- och lövskog samt insprängda
mindre myrar. I skogsmarken är vegetationstypen generellt av torr till fuktig ristyp
(Arnborg 1990). Överlag dominerar tallskog och då främst på mager torr mark eller på och
kring myrmarker. Grandominerade bestånd finns mestadels i fuktdråg, sumpskogar,
terrängsvackor och kring vattendrag. Till största del är skogen brukad med unga (30 till
70-åriga) tallbestånd, men variation finns med allt från nyplanterade bestånd till drygt
hundraåriga skogar. Nyupptagen hyggesmark förekommer på relativt stor andel av
skogsmarken inom området samt på skogsholmar inom de stora vårmarkskomplexen.
Äldre skogsbestånd med gammelskog förekommer framförallt i omgivande naturreservat.
Inom ramen för den Nationella våtmarksinventeringen (VMI) har Naturvårdsverket sedan
början av 1980-talet genomfört en storskalig inventering av svenska våtmarker.
Våtmarksinventeringen klassificerar i fyra klasser, från Mycket högt naturvärde (klass 1) till
Lågt naturvärde (klass 4). Klassificeringen bygger på omfattande naturvärdeskriterier men
huvudkriterierna är storlek, orördhet/ostördhet, mångformighet och raritet (sällsynthet)
(Naturvårdsverket 2009).
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Våtmarkerna i området har i Våtmarksinventeringen generellt bedömts ha mycket höga
naturvärden. Kokkovuoma samt Tapulivuoma som ligger inom och i nära anslutning till
Tapuligruvan (Figur 6) har i Våtmarksinventeringen klassificerats till Mycket högt
naturvärde (klass 1). Även Savivuoma, Salmivuoma, Härkävuoma och Kursuvuoma har
klassificerats till Mycket högt naturvärde (klass 1). Våtmarken Puunanenvuoma norr om
gruvområdet och Ahvenvuoma vid Sahavaara har klassificerats till Högt naturvärde
(klass 2).

Figur 6. Kartan visar Savivuoma, Kokkovuoma, Tapulivuoma Salmivuoma, Härkävuoma och Kursuvuoma (grönfärgade
polygoner) som i Våtmarksinventeringen bedömts vara våtmarkermed Mycket högt naturvärde (klass 1) samt
Puunanenvuoma och Ahvenvuoma (orangefärgade polygoner) som bedömts ha Högt naturvärde (klass 2). Grårutigt
område visar nuvarande utbredningsområde för Tapuligruvan och rödstreckad linje visar det sökta utökade
verksamhetsområdet.
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Inom det stora våtmarkskomplexet vid gruvområdet finns sjöarna Kaunisjärvi och
Vähäjärvi samt vattendragen Mellajoki, Aareajoki som via Kaunisjoki (Figur 7) mynnar i
Muonioälven i öster. Ytterligare ca. 20 km söderut mynnar Muonioälven i Torneälven som
är klassificerad som riksintresse för naturvård. Torneälven tillhör en av de fyra
nationalälvarna i Sverige och är enligt 4 kapitlet 6§ Miljöbalken (Svensk
författningssamling 1998) ett riksintresse för vattendrag och skyddad mot framtida
vattenregleringar eller vattenöverledningar för kraftändamål, vilket inkluderar tillhörande
vattenområden, källflöden och biflöden. Hela avrinningsområdet med Kaunisjoki,
Aareajoki och Mellajoki omfattas i detta skydd (Naturvårdsverket 2019). Muonio- och
Torneälven samt Kaunisjoki, Aareajoki och Mellajoki är dessutom utpekat som ett Natura
2000-område (Torne och Kalix älvsystem, Naturvårdsverket 2019).

Figur 7. Kartan visar Kaunisjoki, Aareajoki och Mellajoki med biflöden (mörkt blåfärgade vatten) som är utpekade som
riksintresse för skyddade vattendrag samt Natura 2000-område. Grårutigt område visar nuvarande utbredningsområde
för Tapuligruvan och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.

Historiskt har stora delar av våtmarkerna i området används för myrslåtter (Figur 8).
Slåtter var speciellt vanligt utmed vattendrag med översvämmade stränder och kärr eller
tidvis blöta rikare kärr där fräken- och starr användes som foder. I Norrbottens län uppgick
år 1937 arealen slåttermark till ca. 137 000 ha, varav merparten av den hävdade arealen
sannolikt utgjordes av myrslåtter (Länsstyrelsen 2004). Rikkärren i större utsträckning till
myrslåtter än de fattigare kärren (Elveland 1978).
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Figur 8. Fotot visar två gamla hölador vid en myrslåtteräng i norra delarna av Kokkovuoma som tidigare användes för
lagring av hö. Foto: Nils Ericson.

Det fanns olika metoder för att förbättra myrslåtterproduktionen. Ett vanligt sätt var att
periodvis dämma våtmarken på konstgjord väg. En enkel dammäng kunde vara att
dämma i utflödet från myren eller genom mer avancerade vattenledningssystem, antingen
naturligt eller med grävda vattenledningsdiken (siläng) översila myrmarken (Elveland
1979, Jordbruksverket 2012). Utan dämning eller översilning kunde den mer naturliga
kärrängen bara användas med två till fyra års mellanrum (Elveland 1984) medan damm-,
sil- och strandängen kunde brukas varje år. I Pajala kommun finns det några slåttermyrar
som fortfarande hävdas, exempelvis Vasikkavuoma, Muotkajärvipää och Pyörenänoja
(Naturvårdsverket 2007). Slåttermyren vid Pyörenänoja har hävdats sedan mitten av 1700talet och är en av Sveriges äldsta slåttermyrar med silängssystem som fortfarande är i bruk
(Länsstyrelsen 2004). Myrslåtter har även nyttjats av renskötande samer, vid vintrar med
besvärliga snöförhållanden kunde stödutfodring med myrslåtterhö vara ett viktigt
komplement (Länsstyrelsen 2004). Nära bebyggelse har vissa våtmarker dikats kraftigt för
att nyttjas till odling och speciella så kallade myrodlingar bildades.
Vanliga kärlväxter som nyttjades vid myrslåtter var exempelvis sjöfräken, norrlandsstarr,
vasstarr, flaskstarr och trådstarr. Växtarter som gynnades av myrslåtter var exempelvis
brudborste, hundstarr, myrbräcka, myrstarr, smörboll, slåtterblomma samt orkidéer som
exempelvis brudsporre, sumpnycklar och ängsnycklar (Länsstyrelsen 2004,
Jordbruksverket 2012).
En viktig störning av våtmarksvegetationen är renens bete. Under sommarhalvåret betar
ren på de stora våtmarksområdena inom Pajala kommun. Renen nyttjar flera av
myrmarkens växter men viktiga arter är exempelvis kråkklöver, polarull, sjöfräken, och
vattenklöver (Länsstyrelsen 2004).
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3 Tidigare utförda kompenserande åtgärder
Transplantation av käppkrokmossa
Inom ramen för det uppföljningsprogram som utarbetades av Northland Resources AB
tillsammans med Enetjärn Natur AB (Enetjärn 2013) inför gruvdriften vid Tapuligruvan,
har transplantation av käppkrokmossa från anläggningsområdet utförts under år 2013–
2014 (Figur 9).

Figur 9. Transplantation av käppkrokmossa vid tre våtmarker inom Pajala kommun. Röda cirklar markerar två
transplantationslokaler vid Kokkovuoma, blå cirkel markerar transplantationslokalen vid Kursuvuoma och orange cirkel
markerar transplantationslokalen vid Jupukkavuoma. Grårutigt område visar nuvarande utbredningsområde för
Tapuligruvan och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.

Käppkrokmossa växer på stränder eller
källpåverkade kärr, ofta med järnockrautfällning.
Förändring i hydrologi på käppkrokmossans
växtplatser bedöms som främsta hotet mot artens
förekomst (Hedenäs 1994). Käppkrokmossa är
rödlistad (Gärdenfors 2015) i kategorin nära hotad
(NT) samt upptagen i Artskyddsförordningen där
den enligt art- och habitatdirektivet har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden eller
bevarandeområden behöver utses (Svensk
författningssamling 2007). Foto: Jörgen Olsson.
År 2013 transplanterades käppkrokmossa på två områden vid Kokkovuoma, norr och
väster om Tapuligruvan och år 2014 transplanterades käppkrokmossa på Jupukkavuoma
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samt Kursuvuoma söder om gruvanläggningen. Uppföljande undersökningar av
utbredning och status av de utförda transplantationsförsöken har utförts av Enetjärn Natur
AB, år 2014 (Enetjärn natur 2014, 2015) samt av Pelagia Nature & Environment AB, år 2015
och 2018 (Pelagia 2015, 2019d). Transplantationen av käppkrokmossa förefaller till dags
dato generellt sett att vara framgångsrik, åtminstone om resultaten i Jupukkavuoma och
Kursuvuoma betraktas. Endast i en ruta på respektive myr bedömdes käppkrokmossa ha
sämre status år 2018 jämfört med transplantationsåret 2014.
På Kokkovuoma har transplantationsförsöket inte varit framgångsrikt i den del av myren
som ligger norr om gruvanläggningen (Figur 9). I samtliga rutor utom en saknades
käppkrokmossa, i den var täckningsgraden av käppkrokmossa endast 5%. Inte heller i de
rutor som ligger väster om gruvanläggningen (Figur 9) har transplantationsförsöket varit
lyckosamt. I fyra rutor har täckningsgraden av käppkrokmossa minskat betydligt mellan
2013 och 2018. Många av de enskilda skotten bedömdes vara döda eller missfärgade, samt
med avsaknad av sporkapslar. Endast en ruta på Kokkovuoma bedömdes ha samma status
år 2018 som år 2013. De övriga tre rutorna väster om gruvanläggningen bedömdes ha
sämre status jämfört med transplantationsåret 2013.
Trots relativt likartad vegetationsutveckling samt förändring i årsmedeltäckningsgrad av
vattenspegel/dy på respektive myr har resultaten skiftat stort mellan myrarna. Framförallt
Kokkovuoma skiljer ut sig genom den stora minskningen av täckningsgrad och status hos
käppkrokmossa. Att transplanteringarna av käppkrokmossa inte varit lyckosam kan
eventuellt bero på torrare växtförhållanden samt ökad konkurrens från kärlväxter till följd
av den grundvattensänkning som skett på Kokkovuoma (Pelagia 2019e).
Skyddade arter och ekologisk kompensation (Sweco 2014)
Utifrån tidigare undersökningar och utredningar har vikten av biotopförbättrande
åtgärder samt restaurering av våtmarksområden med höga naturvärden samt förekomster
av skyddsvärda växt- och fågelarter föreslagits. I utredningen gavs en sammanställning av
areal för biotopförbättrande åtgärder, art- och naturtypsförekomster, skadelindrande
åtgärder och konsekvenser för skyddade arter.
Strängflarkkärr var den våtmarkstyp som identifierats som viktig för flera skyddade arter
och det habitat som borde prioriteras i restaureringsarbetet. Areal för biotopförbättrande
åtgärder föreslogs uppgå till totalt 900 ha våtmark. Vidare föreslogs lämpliga våtmarker
för ekologisk kompensation anläggas, så nära gruvområdet som möjligt utan att vara inom
riskzonen för påverkan. Stora våtmarksområden (>100 ha) skulle prioriteras framför små.
Våtmarker med påverkade strängflarkkärr som i VMI klassificerats till klass 2 eller 3 sågs
som lämpliga objekt att restaurera. Slutligen förordades att flera mål borde kunna uppnås
på samma lokal genom en kombination av åtgärder så att flera arter gynnas samtidigt.
I Sweco:s utredning förordades att restaurerande åtgärder bör planeras tillsammans med
de föreslagna biotopförbättrande åtgärderna för käppkrokmossa, brudsporre, myrbräcka,
myrstarr och sädgås. I enlighet med länsstyrelsens beslut samt bakgrundsinformation från
tidigare undersökningar förordades att åtgärder borde inriktas på:
A) Restaurering av hydrologiskt påverkade våtmarker (dikade, dränerade) som
innehåller delar med påverkade strängflarkkärr.
B) Slåtter och röjning av våtmark.
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4 Rikkärr i Pajala kommun
Viktiga skydds- och biotopförbättrande åtgärder för att minska negativa effekter av
markanspråk vid gruvområdet är åtgärder för att bibehålla höga naturvärden på andra
våtmarker (som annars riskerar att gå förlorade) samt våtmarksrestaurering. I syfte att
erhålla ett bättre kunskapsunderlag om förekomst av rikkärr eller våtmarksområden med
rikkärr, dels lokalt (vid Kaunisvaara) och dels regionalt (Pajala kommun), sammanställdes
våtmarker med kända förekomster av rikkärrsindikatorer. Genom Våtmarksinventeringen
(VMI) i Norrbottens län är kunskapen kring stora (> 50 ha) våtmarker förhållandevis god,
speciellt i de centrala delarna av Pajala kommun där närmare 40 % av våtmarkerna är
undersökta (Länsstyrelsen 2004). Sammanställningen av rikkärr har utgjort underlag i det
fortsatta arbetet med biotopförbättrande åtgärder.
Kärr delas vanligtvis upp i tre typer, fattigkärr, intermediära kärr och rikkärr, där rikkärr
ytterligare kan delas upp i medelrikkärr och extremrikkärr.
I Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning angående rikkärr
(Naturvårdsverket 2013) definieras rikkärr som:
”Basiska minerotrofa myrar och rika källmiljöer oavsett lutning och förekomster av morfologiska
strukturer, där ständig tillförsel av baskatjonrikt vatten från omgivningen sker. Detta medför att
pH-värdet i myren vanligen är 6 eller högre. Naturtypens utbredningsområde överensstämmer med
områden där berggrunden och/eller jordtäcket är rikt på baskatjoner, vanligtvis kalcium. Rikkärren
är generellt oligotrofa-mesotrofa och näringsbegränsade då kalcium komplexbinder fosfat”.

4.1 Metod för bedömning av rikkärr
För att bedöma om ett kärr är ett rikkärr eller ej, baseras bedömningen bland annat på
vegetationens artsammansättning. I bilaga 1 till Naturvårdsverkets handledning för
miljöövervakning angående rikkärr (Naturvårdsverket 2013) finns ett antal kärlväxter,
mossor (Figur 10) och svampar som används som indikatorer för rikkärr.

Figur 10. Fotot visar svartknoppsmossa med sporkapslar. Svartknoppsmossa är en indikatorart som indikerar förekomst
av rikkärr, här växande i rikkärrsmiljö i nordöstra delen av Kokkovuoma. Foto: Jörgen Olsson.
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För att utreda förekomsten av rikkärr lokalt respektive regionalt i förhållande till Tapuli
gruva har kända observationer för indikatorarter av kärlväxter och mossor växande i
medelrikkärr och extremrikkärr använts. De gjorda observationerna har hämtats från
Artportalen (2020).
Som geografisk begränsning har Pajala kommun valts.
De indikatorarter för medelrikkärr respektive extremrikkärr som någon gång sedan 1990
(plus sex observationer från 1980 och 1981) observerats i Pajala kommun har beaktats i
innevarande redovisning (Tabell 1).
Tabell 1. De ingående arterna av kärlväxter och mossor som indikerar rikkärr uppdelat på arter som indikerar
medelrikkärr respektive extremrikkärr (Naturvårdsverket 2013).
Indikatorarter för medelrikkärr
Indikatorarter för extremrikkärr
Kärlväxter

Mossor

Kärlväxter

Mossor

Brudsporre

Bandpraktmossa

Glansvide

Klotuffmossa

Gräsull

Broddflikmossa

Huvudstarr

Nordlig tuffmossa

Grönkulla

Gräskvastmossa

Smalfräken

Svartknoppsmossa

Kung Karls spira

Källflikmossa

Trådfräken

Kärrsälting

Käppkrokmossa

Tvåblad

Myrbräcka

Kärrflikmossa

Myrull

Kärrlobmossa

Myrstarr

Kärrmörkia

Skogsnycklar

Lockvitmossa

Smaldunört

Långskaftad svanmossa

Sumpnycklar

Maskgulmossa

Svartfryle

Nordlig krokmossa

Tagelstarr

Nordlig källmossa

Tagelsäv

Nordlig päronsvepemossa

Ängsnycklar

Nordlig skapania
Praktflikmossa
Purpurflikmossa
Skruvknölmossa
Skrynkelfläta
Späd skorpionmossa
Stor fickmossa
Stor skedmossa
Svanmossa
Trekantig svanmossa

4.2 Sammanställning av rikkärr i Pajala kommun
Resultatet redovisas som en tabell med antalet funna indikatorarter inom en våtmark
uppdelat på indikatorarter för medelrikkärr respektive extremrikkärr. Ingen bedömning
görs dock utifall om en våtmark består av myrtypen medelrikkärr eller extremrikkärr, utan
är tänkt att ge en uppfattning om hur vanligt eller ovanligt det är med våtmarker av
rikkärrskaraktär lokalt respektive regionalt i förhållande till Tapuli gruva.
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För att geografisk kunna avgränsa respektive myr redovisas förekomst av indikatorarter
primärt efter de av Våtmarksinventeringens definierade objekten/våtmarkerna. Några
enstaka väl avgränsade myrar med rikkärrsarter redovisas också.
Totalt finns minst en rikkärrsart noterad från 85 av de våtmarker som inventerats i
Våtmarksinventeringen, redovisade i Tabell 2.
Tabell 2. Våtmarker som inventerats av Våtmarksinventering där minst en medelrikkärrsart eller extremrikkärrsart
påträffats. Tabellen är sorterad efter totala antalet rikkärrsarter (kärlväxter och/eller mossor) med störst antal först
och minst antal sist.
Objekt, benämning enligt VMI
Medelrikkärrsarter
Extremrikkärrsarter
Totalt
Salmivuoma-Ruotovuoma, 18 km NV Pajala

23

5

28

Kurkkionvuoma, 3 km SO Masugnsbyn

20

4

24

Aareavuoma, 24 km N Pajala

16

3

19

Kahtovuoma; 12 km Muodoslompolo

15

4

19

Jupukkavuoma; 7 km NNO Erkheikki

17

1

18

Perjantaivuoma, 5 km SV Lovikka

15

2

17

Vasikkavuoma, 7 km VSV Pajala

15

2

17

Kokkovuoma, 3 km NV Kaunisvaara

14

2

16

Kursuvuoma, 10 km NV Pajala

14

2

16

Saalovuoma - Huhanvuoma, 8 km NO Anttis

14

2

16

Juokhaisvuoma, 21 km SV Liviöjärvi

13

2

15

Ylikoanvuoma, 5 km SO Saittarova

14

1

15

Våtmark på Muotkavuoma, 5 km SO Käymäjärvi

10

4

14

Kerovuoma, 12 km NNO Masugnsbyn

12

1

13

Kielisenvuoma, 10 km SSO Lovikka

13

0

13

Ahvenvuoma, 20 km VSV Liviöjärvi

12

0

12

Nuolivuoma, 5 km SSO Lovikka

10

2

12

Tervavuoma - Lompolovuoma, 8 km NNV Käymäjärvi

9

3

12

Kenttävuoma, 10 km NV Muodoslompolo

10

1

11

Maununvuoma, 10 km VSV Junosuando

11

0

11

Myr 1 km O Vittalaenjärvi; 7 km V Liviöjärvi

8

3

11

Myr kring Vittalaenjärvi; 9 km V Liviöjärvi

9

2

11

Mäntyvaraanvuoma, 7 km O Tärendö

10

1

11

Våtmark 2 km S Suorsapakka, 12 km SV Liviöjärvi

10

1

11

Koijuvuoma; 13.5 km ONO Anttis

9

1

10

Rytivuoma-Isovuma, 10 km SO Sattajärvi

9

1

10

Lylyvuoma, 17 km SSV Liviöjärvi

9

0

9

Siikavuoma - Pellivuoma, 13 km N Anttis

8

1

9

Kielisenvuoma, 14 km O Kuoksu

7

0

7

Rousuvuoma, 17 km VSV Kangos

7

0

7

Tapulivuoma; 4 km NO Kaunisvaara

6

1

7

Våtmark vid Levevävuomanoja, 14 km V Tärendö

7

0

7

Laatasvuoma; 6 km NO Kaunisvaara

6

0

6

Pahturivuoma; 14 km VNV Kangos

5

1

6

Viiksuvuoma; 9 km V Kangos

5

1

6

Våtmark N Nivanmaa, 6 km NNO Korpilombolo

6

0

6

Muotkavuoma, 15 km NNO Pajala

4

1

5

Paharovanvuoma; 14 km VNV Kangos

5

0

5

Savivuoma, 12 km OSO Merasjärvi

5

0

5
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Objekt, benämning enligt VMI

Medelrikkärrsarter

Extremrikkärrsarter

Totalt

Savijänkkä; 4 km ONO Erkheikki

3

2

5

Våtmark vid Unnasensenievä, 12 km VNV Tärendö

4

1

5

Akavuoma - Ainettivuoma; 5 km O Kangos

3

1

4

Kivivuoma, 7 km SSV Liviöjärvi

3

1

4

Laihavuoma, 2 km NO Kirnujärvi

4

0

4

Liminkavuoma, 10 km NV Jokkfall

4

0

4

Paljukkavuoma, 12 km SSO Sattajärvi

4

0

4

Peräjävuoma, 20 km VSV Pajala

3

1

4

Arkkupetäjänvuoma, 18 km NV Kangos

3

0

3

Kalovuoma, 13 km VSV Kangos

3

0

3

Kuoppavuoma, 15 km V Tärendö

1

2

3

Lapinjänkkä, 2 km SO Kirnujärvi

3

0

3

Liivavuoma, 12 km SV Junosuando

2

1

3

Mustansaajonvuoma, 9 km SSO Korpilombolo

3

0

3

Rapavuoma, 9 km NV Korpilombolo

2

1

3

Rasiasalmijänkkä 8 km NO Tärendö

3

0

3

Ruostevuoma, 18 km SV Tärendö

3

0

3

Savivuoma, 10 km NV Kaunisvaara

3

0

3

Takovuoma, 2 km SV Parkalompolo

3

0

3

Våtmark O Muosselkä, 15 km NV Muodoslompolo

3

0

3

Våtmark V Vehkavaara, 3 km SO Masungsbyn

3

0

3

Yl. Muotkanriipivuoma, 25 km NV Muodoslompolo

3

0

3

Hanhivuoma, 2 km V Selkäjärvi

2

0

2

Haukivuoma S Pesosenjoki, 8 km NO Lahnajärvi

2

0

2

Kaljivuoma, 8 km S Liviöjärvi

2

0

2

Myr S Rantavinsa; 5 km ONO Erkheikki

2

0

2

Nuorkkavuoma; 11 km O Lainio

2

0

2

Tuulenpesänvuoma, 20 km V Svanstein

2

0

2

Vinsavuoma, 8 km NO Granhult

2

0

2

Alanen Muotkanriipivuoma; 25 km NV Muodoslompolo

0

1

1

Alavuoma; 13 km SV Aapua

1

0

1

Haapavuoma, 7 km SSO Sattajärvi

0

1

1

Haukivuoma, 7 km V Kainulasjärvi

1

0

1

Joukhaisvuoma, 15 km SSO Narken

1

0

1

Kaitavuoma; 1 km NV Käymäjärvi

1

0

1

Loukasvuoma Norra, 17 km OSO Vettasjärvi

1

0

1

Matalovuoma, 26 km NV Kihlanki

1

0

1

Naakavuoma, 11 km SO Parkalompolo

1

0

1

Rautiovuoma, 10 km SV Aapua

1

0

1

Sölkäsaajonvuoma, 15 km NV Jokkfall

1

0

1

Toravuoma, 5 km V Lahnajärvi

1

0

1

Våtmark kring f.d. Läytyjärvi; 9 km SV Liviöjärvi

1

0

1

Våtmark på Viiksinsaari, 7 km NO Muodoslompolo

0

1

1

Våtmark S Laatas; 8 km NO Kaunisvaara

1

0

1

Våtmarkv väst Äihämäjärvi, 20 km SSV Liviöjärvi

1

0

1

Ylivuoma, 5 km SO Parkalompolo

1

0

1
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Flertalet av de våtmarker där rikkärrsarter noterats är i generellt mycket stora, från flera
hundra till tusen hektar. På i stort sett alla de stora våtmarkerna är artförekomsterna
ojämnt spridda, förekomsten varierar efter olika strukturmönster eller variation i fuktighet
och mineraltillgång. Detta gäller till exempel Kokkovuoma där det i Myrskyddsplan för
Sverige (Naturvårdsverket 2007) är uttryckt på följande sätt:
”Artsammansättningen varierar kraftigt beroende på berggrunden med fattiga växtsamhällen i
väster och rika i öster.”.
Ett huvudsyfte med Våtmarksinventeringen var att identifiera de mest värdefulla
våtmarkerna, men på grund av ekonomiska begränsningar omfattades inte alla våtmarker
utan endast de större. Som riktlinje för nedre storleksgräns sattes 50 ha i Norrland
(Naturvårdsverket 2009). Det var endast de våtmarker som i det första steget av
naturvärdesbedömningen, förts till klass 1 som inventerades i fält (Länsstyrelsen 2004).
Många av dessa våtmarker är också mycket stora (> 1000 ha) vilket har medfört att endast
en bråkdel av arealen kunnat inventeras i fält. Trots relativt stora inventeringsinsatser
genom Våtmarksinventeringen och arbetet med Myrskyddsplan för Sverige är troligen en
stor del av utbredning och förekomst av rika myrmarker i Norrbotten okänd.
Rapporterade förekomster av rikkärrsarter är ofta aggregerade, vilket troligtvis beror på
att endast vissa delar av våtmarken är inventerad, eller att de rapporterade fynden är
knutna till specifika platser. Att fynden är aggregerade kan även förklaras med en variation
i våtmarksstruktur med viktiga element som källkärr, utströmningsområden,
järnockrakällor eller variation av mineraler. I inventeringskartor för myrar mindre än 50
ha är förekomst av rikkärrsarter också ofta samlade (myrar som inte ingått i
Våtmarksinventeringens uppdrag). Några av dessa väl avgränsade mindre myrar med fem
eller fler rikkärrsarter presenteras i Tabell 3.
Tabell 3. Myrar med rikkärssarter funna i Pajala kommun som inte ingår i Våtmarksinventeringen (VMI), med minst fem
rikkärrsarter påträffade. Tabellen är sorterad efter totala antalet rikkärrsarter med högst antal först och lägst antal sist
Objekt
Medelrikkärrsarter Extremrikkärrsarter Totalt
Myr vid Jupukka naturreservat

15

2

17

Myr vid Isokoivikko ca. 7 km SO Tervavuoma naturreservat

11

1

12

Myr vid Jylkkyvaara NR 9 km NV Saittarova

6

3

9

Myr 1 km N Kursuvaara, ca. 7 km NV Saittarova

7

0

7

Myr 1.5 km N Jupukkas naturreservat

6

1

7

NO Olkivuoma, ca. 10 km NNO Pajala

5

2

7

Käryjänkkä, myr ca. 1.3 km N Autio

6

0

6

Myr 0.5 km NNO Jupukkaberget, ca. 11 km NV Pajala

5

1

6

Myr på östra sidan av berget Harsu, 10 km SO Kaunisvaara

4

2

6

N Käryjänkkä, myr 1 km NV Jupukka NR, ca. 10 km NV Pajala

6

0

6

NO Olkivuoma, myr ca. 2.5 km SO Käryvaaraberget

4

2

6

Myr 1 km NV Rytivaaraberget ca. 6 km OSO Jupukka NR

3

2

5
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De våtmarker där fler än fem rikkärrsarter noterats är främst koncentrerade till de centrala
delarna av Pajala kommun, med en utsträckning från nordost till sydväst (Figur 11). Detta
gäller även de myrar där någon extremrikkärrsart noterades (Figur 11).

Figur 11. Våtmarker med fler än fem rikkärrsarter (blå cirklar) respektive våtmarker med minst en extremrikkärrsart
(vita cirklar) inom Pajala kommun (lila linje). Grårutigt område visar nuvarande utbredningsområde för Tapuligruvan
och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.
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I ett flertal fall sammanfaller förekomsten av våtmarker med fler än fem rikkärrsarter
respektive våtmark med förekomst av minst en extremrikkärrsart med förekomsten av
basisk eller intermediär berggrund (basalt-andesit och gabbroid-dioritoid), samt i vissa fall
med kalkförande stråk som vid Tapuli gruva (Figur 12).

Figur 12. Våtmarker med fler än fem rikkärrsarter (blå cirklar) respektive våtmarker med någon extremrikkärrsart (vita
cirklar) i förhållande till berggrundskartan (SGU 2020). Framförallt grönfärgade polygoner visar basisk eller intermediär
berggrund. Grårutigt område visar Tapuligruvan och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.
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5 Restaurerande åtgärder av naturtyper – beskrivning och
genomförande
Detta kapitel beskriver översiktligt metodiken som legat till grund för framtagandet av
föreslagna åtgärder. Därefter presenteras bakgrund och metoder för biotopförbättrande
åtgärder samt restaurering av de naturtyper i våt- och skogsmark som riskerar att
påverkas.

5.1 Arbetsordning för framtagande av förslag till åtgärder
Arbetet med framtagandet av föreslagna åtgärder för den sökta utökade verksamheten (se
kapitel 6) har tagit sin utgångspunkt i den s.k. skadelindringshierarkin (Figur 13), där
skador i första hand ska undvikas, i andra hand begränsas/återställas och endast i sista
hand kompenseras (Naturvårdsverket 2016, Länsstyrelsen 2019). Skadelindringshierarkin
har sitt ursprung i ett internationellt samarbete mellan olika företag, organisationer och
myndigheter med namnet Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP).

Figur 13. Enligt skadelindringshierarkin ska alla rimliga åtgärder för att minimera och undvika negativ påverkan av
exploatering vidtas innan behovet av kompensation fastställs (modifierad efter Naturvårdsverket 2016).

För att förebygga, minimera och begränsa konsekvenser och påverkan för omgivande
naturmiljö, samt för att behålla gynnsam bevarandestatus för berörda arter och naturtyper
behöver vanligtvis skadelindrande åtgärder utföras. Sådana åtgärder kan vara antingen
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undvikande åtgärder, begränsande åtgärder (skyddsåtgärder, försiktighetsmått och
återställande åtgärder), biotopförbättrande åtgärder eller kompensationsåtgärder.
Åtgärder för att Undvika påverkan handlar ofta om val av lämplig lokalisering för hela eller
delar av verksamheten. Med Skyddsåtgärder begränsas effekten av påverkan genom
exempelvis skyddsanpassningar, omlokalisering och/eller begränsningar av
verksamheten i tid eller rum. Nästa steg blir att utföra biotopförbättrande åtgärder eller
restaurering.
Exempel på sådana skadelindrandeåtgärder kan vara restaurering av våtmark,
naturvårdsinriktad skötsel (Figur 14) eller i vissa fall skydd av mark som annars riskerar
att exploateras (Länsstyrelsen 2019).

Figur 14. Restaurering av boreal barrskog, död ved skapas i småluckor i ett brukat, äldre skogsbestånd. På fotot visas
fyra olika typer av tillförsel av död ved: högstubbe, kapat träd, ringbarkat träd och rotvälta (omkullvält träd).
Foto: Jörgen Olsson.

När skadan på naturmiljön blir omfattande och inte till fullo går att undvika eller begränsas
i tillräcklig utsträckning kan det krävas Kompensation. Detta hänger tätt samman med EU:s
biodiversitetsstrategi där det övergripande målet är att ingen nettoförlust av biologisk
mångfald ska inträffa vid mänsklig verksamhet och exploatering (”No net loss”).
Metodiken för ekologisk kompensation skiljer sig nödvändigtvis inte åt från den som
presenterats för skyddsåtgärder genom biotopförbättring eller restaurering.

5.2 Myrmark
Restaurering och biotopförbättrande åtgärder av våtmark kan generellt beskrivas som en
förändring av våtmarkens hydrologi genom igenläggning av diken, dämning och i mindre
omfattning även grävning och/eller borttagande av vegetation samt slåtter
(Naturvårdsverket 2007b). Stora mosaikartade våtmarksområden är ofta uppbyggda av
flera olika naturtyper med stor variation i artsammansättning, näringsförhållanden,
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beskogning och fuktighet vilket är egenskaper som bidrar till förutsättningar för stor
biologisk mångfald (Löfroth 1991).
Dikning av myrmark får ofta en stor negativ effekt med en omedelbar avledning av vatten
från det översta torvskiktet där den levande delen finns (vitmossa, brunmossor och
halvnedbruten vitmossa). Effekten sträcker sig vanligtvis upp till 50 m från diket, men vid
djupa diken (kantdiken, krondiken) kan effekten vara påtaglig mer än 100 m från åtgärden.
Under det översta lagret sker endast en mindre avvattning eftersom vattnet är hårdare
bundet i torven. Med tiden sjunker marken närmast diket ihop, vilket påskyndar
avrinningen i ytskiktet ytterligare och mindre vatten medför att syre kan penetrera torven
djupare vilket resulterar i mer omfattande nedbrytning av torven. Redan fåtalet år efter
dikning försvinner vattenkrävande växter som efter hand ersätts av risväxter, gräs, buskar
och träd som har ett större vattenupptag (Länsstyrelsen 2004). Detta sänker vattennivån
ytterligare samt påskyndar upptorkning och kompaktering av myren. När processen med
upptorkning och kompaktering av torv fortskridit är återställning inte möjlig utan
kompakteringen blir bestående. Vidare är det mycket svårt att återställa myren till sitt
ursprungliga tillstånd, eftersom en starkt hydrologiskt påverkad myr aldrig kan få samma
hydrologiska egenskaper som en opåverkad myr.
Huvudsyftet med restaurering av myrmark är att återstarta den torvbildande processen
genom att skapa gynnsamma förhållanden för myrens ekologi. Detta görs genom att
säkerställa en stabil och stillastående vattennivå nära markytan, där vattenytan dessutom
ska ha så liten variation i höjdled som möjligt vilket också skapar en gynnsam miljö för
våtmarkens mossor.
Första steget vid hydrologisk restaurering är ofta röjning och avverkning av oönskad
vegetation. Utmed dikade delar har ofta träd, buskar och sly börjat växa. Avverkade träd
kan med fördel användas vid anläggande av dämmen eller som underlag för maskiner i
körvägar och vid platserna för dämmena (Länsstyrelsen 2015). Vanligtvis sker avverkning
manuellt, då bärigheten ofta är mycket begränsad. Ibland kan dock mindre
gallringsmaskiner med fördel användas, speciellt då marken är frusen. Gamla träd
och/eller trädgrupper kan ibland lämnas kvar. På gamla slåttermarker kan även
tuvbildande kärlväxter som exempelvis tuvtåtel och styltstarr behöva röjas bort. För att
underlätta slåtter med slåtterbalk och lie krävs det vidare att stubbar avlägsnas eller kapas
nära markytan.
Diken kan läggas igen med timmerstockar och torv eller enbart med torv. Utformningen
av ett dämme bestäms framför allt av lutning, dikesstorlek, typ av våtmark, avstånd till
väg samt tillgång på torv och träd/stockar. Torv från eventuell avtäckning kan med fördel
användas vid igenläggning av diken. Det är dock viktigt att inte torven som ska användas
till dämmena ligger exponerad allt för länge mellan uppgrävning/avtäckning och
anläggande av dämmet. Om uppgrävd torv ligger exponerad för länge koloniseras den av
oönskade växter varvid torven förstörs. Viktiga aspekter för det praktiska arbetet är
bärkraften på myren som ska återställas och dess placering i landskapet, dessa aspekter
bestämmer vilka maskiner och metoder som är användbara. Generellt ställs krav på
maskiner med lågt axeltryck och lång räckvidd, exempelvis torvtäktsgrävmaskiner och
speciella flytande grävmaskiner. Enklaste formen av dämmen är helt torvbaserade. En mer
komplicerad variant är att använda en kärna av stockar och/eller fiberduk som torvtäcks
(Länsstyrelsen 2015). Det går även att fylla igen diket utefter en lång sträcka, s.k.
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igenläggning, men denna metod är mycket torvkrävande, vilket försvåras om torven i
fråga är en bristvara. Svårigheter kan föreligga vid packningen av diket. Ett för löst packat
dike kommer tillåta fortsatt vattengenomströmning, medan ett för hårt packat dike riskerar
att dämma ytligare vatten.
Våtmarker och stora våtmarkspartier i området kring Kaunisvaara är generellt sett
förhållandevis lite påverkade av storskalig dikning (Figur 15). Historiskt har den
småskaliga dikningen i syfte att förbättra slåttermarkerna varit omfattande. Effekterna från
slåtterepoken har i mångt och mycket varit positiva för konkurrenssvaga växter. Röjning
av sly, buskar och träd har dessutom varit positivt för många våtmarkslevande fåglar. Den
mer sentida maskinella dikningen av myrmark i syfte att öka skogstillväxten, har
tillsammans med den drastiska minskningen av myrslåtter i stor skala har haft stora
negativa effekterför flera våtmarkslevande arter och deras livsmiljöer.
Vid planering av biotopförbättrande åtgärder är laserskannade höjddata, historiska kartor
och flygbilder hjälpmedel av stor vikt. Genom laserskannade höjddata är det möjligt att
urskilja små diken, vattnets flödesriktning, detaljerade nivåskillnader och marklutning.
Utifrån exempelvis marklutning är det möjligt att bestämma lämpliga platser för
igenläggning av diken. Simulering av effekter av olika dämningsscenarier möjliggörs med
GIS-analys.

Figur 15. Stor öppen myrmark i norra delen av Kokkovuoma. Foto: Jörgen Olsson

5.3 Skogsmark
Restaurering och biotopförbättrande åtgärder för boreal skog kan generellt beskrivas som
en påskyndad förändring av ett ofta brukat skogsbestånd med låga naturvärden till ett
skogsbestånd som mer liknar en naturskog med strukturelement som exempelvis liggande
och stående död ved, ökat lövinslag, gamla träd och flerskiktad skog. Lämpliga
restaureringsmetoder kan exempelvis vara olika typer av riktade avverkningar där död
ved skapas och/eller tillförs utifrån, att gamla träd eller lövträd prioriteras eller genom att
utföra naturvårdsbränning (Figur 16). I vissa fall kan även skydd av skogsmark med höga
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naturvärden som riskerar att exploateras
(Naturvårdsverket 2016, Länsstyrelsen 2019).

utgöra

en

kompensationsåtgärd

Figur 16. Naturvårdsbränning i ett brukat, äldre talldominerat skogsbestånd. En kompensationsåtgärd som kan skapa
tillskott på död ved, öka ljusinsläpp och möjliggöra etablering av lövträd. Foto: Jörgen Olsson.

Det senaste seklets effektiva skogsbruk och den drastiska minskningen av skogsbränder
har totalt förändrat det svenska skogslandskapet. Detta har medfört att äldre skog med
död ved, gamla barr- och lövträd och brandpåverkade bestånd är sällsynt förekommande.
Istället domineras skogslandskapet av stora områden med unga, likåldriga barrskogsmonokulturer (Axelsson & Östlund 2001). Den kanske största förändringen i det boreala
skogslandskapet är minskningen av mängden döda och/eller döende träd (Siitonen 2001).
Detta har inneburit en stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden.
Död ved och döende träd kan skapas med hjälp av olika metoder som exempelvis
avverkning av enskilda träd eller trädgrupper, utplacering av avverkade träd eller gamla
döda träd från exploateringsområden, ringbarkning av träd och skapande av högstubbar
(Olsson m.fl. 2011, Hjältén m.fl. 2017). Tillförsel av död ved kan utföras på ett flertal olika
sätt. Dels kan det göras småskaligt, vilket då innebär arbete med manuella metoder eller
småskalig riktad naturvårdsbränning. Dels kan det göras mer storskaligt med maskiner
eller mer omfattande naturvårdsbränning. Med skogsmaskiner kan det utföras
restaurerande åtgärder i stora skogsbestånd. Lämpliga maskiner kan skapa vindfällen,
rotvältor, högstubbar och ringbarkade träd (Figur 17). Träd som avverkas i samband med
våtmarksrestaurering i närområdet kring Tapuligruvan kan med fördel användas till
utlägg av död ved i angränsande skogsbestånd eller på skogsholmar.
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Figur 17. Ringbarkning av tall med skotare. Foto: Joakim Hjälten.

Utifrån en variation i tändningsmönster, brandtekniker, varierad upptorkning samt olika
meteorologiska förutsättningar kan resultaten av naturvårdsbränning variera mycket.
Med avseende på brandintensitet så kan naturvårdbränning skapa relativt mycket ny död
och brandpåverkad ved (Eriksson m.fl. 2013), vilken är viktig för många vedlevande arter
(Hyvärinen m.fl. 2006, Olsson & Jonsson 2010).
Hydrologiskt påverkad sumpskog (genom dikning) kan även återskapas i samband med
restaurering av degraderade våtmarker.
En sammanfattning av biotopförbättrade åtgärder och restaurering återfinns i
informationsrutan nedan.
Biotopförbättrande åtgärder för myrmark
•

Viktigt att åstadkomma en stabil nivå av stillastående vatten nära markytan.

•

Avverka träd, buskar och sly – viktigt för både fåglar och rikkärrsväxter.

•

I möjligaste mån ska ytlager och torv från avtäckning i närområdet användas
till dämning.

•

I strängflarkkärr och strängblandmyr placeras dämmena på strängarna.

•

Restaurerad myrslåttermark behöver hävdas med 2 till 5 års intervall för att
slåttergynnade arter som myrstarr och myrbräcka ska fortleva.

Biotopförbättrande åtgärder för skogsmark
•

Skapa död ved och försvagade träd – viktigt för bl.a. vedsvampar, vedlevande
insekter och hackspettar.

•

Med riktade metoder gynna gamla barr- och lövträd.

•

Naturvådsbränning – från punktbränningar för att skapa specifika substrat till
flera hektar stora brandområden.

•

Dämma lämplig skogsmark för att återskapa sumpskog och blöta skogsbestånd
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6 Skadelindrande - och biotopförbättrande åtgärder
I detta kapitel presenteras förutsättningar och utformning av skadelindrande och
biotopförbättrande åtgärder samt restaurering, för pågående verksamhet samt det sökta
utökade verksamhetsområdet (Figur 18).

Figur 18. Figuren visar verksamhetsområdet för pågående verksamhet (grårutigt område) och rödstreckad linje visar
verksamhetsområdet för den sökta utökade verksamheten.

6.1 Pågående verksamhet – verksamhetsområde
Verksamhetsområdet för pågående gruvverksamhet omfattar idag ca. 1060 ha, där
merparten av marken är direkt påverkad av dagbrott, upplag, magasin och
industriområde. Pågående verksamhet har tagit markområden med olika naturtyper som
exempelvis rik- och fattigkärr, tallbevuxen myr och skogsmark i anspråk (Sweco 2014)
(Tabell 4).
Tabell 4. Sammanställning av tidigare markområden inom nuvarande verksamhetsområde (Sweco 2014).
Påverkan – direkt markanspråk
Arial (ha)
Våtmark

684

Tallbevuxen myr

222

Skogsmark

140

Övrig mark

6

Totalarealen naturmark

1052
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6.2. Sökt utökad verksamhet – verksamhetsområde
Det sökta utökade verksamhetsområdet kommer totalt att ta 1320 ha i direkt markanspråk.
Verksamheten kommer även att, indirekt, påverka 1663 ha genom grundvattensänkning
samt ytterligare 276 ha genom bullerpåverkan (>45 dB). Totalt kommer 3259 ha att
påverkas av den sökta utökade verksamheten varav 2983 ha genom direkt markanspråk
och grundvattensänkning (Tabell 5, Figur 19). För vissa känsliga fågelarter kan även visuell
störning genom exempelvis rörelser från maskiner, trafik eller människor uppkomma. Den
visuella störningen har dock inte bedömts sträcka sig längre ut än effekterna från
bullerstörning varför något ytterligare ”störningsområde” inte har lagts till.
Tabell 5. Direkt och indirekt påverkan (markanspråk) inom det sökta utökade verksamhetsområdet, indirekt påverkan
omfattar grundvattenavsänkning med 0.1 meter, buller med 45 dB som gräns. Visuell störning bedöms att omfatta
samma område som effekterna av buller >45 dB. Arealen för respektive indirekt påverkan adderas till det direkt
påverkan.
Påverkan
Areal (ha)
Direkt markanspråk

1320

Indirekt påverkan - grundvattenavsänkning

1663

Indirekt påverkan – buller-/visuell störning

276

Total påverkan

3259

Figur 19. Påverkansområde för grundvattenavsänkning och buller >45 dB. Grårutigt område visar verksamhetsområdet
för pågående verksamhet och rödstreckad linje visar verksamhetsområdet för den sökta utökade verksamheten.
29/62

Skadelindrande och biotopförbättrande åtgärder vid Tapuligruvan samt Sahavaara och Palotieva
malmfyndighet, Pajala kommun, år 2020

Huvuddelen av markanspråket sker inom de tre stora våtmarksområdena Kokkovuoma,
Tapulivuoma och Ahvenvuoma. Den naturtyp som framförallt kommer att påverkas är
aapamyr med våtmarkstyper som exempelvis strängflarkkärr, öppna stora mjukmattor,
rik- till fattigkärr, småtjärnar trädbevuxen myrmark och sumpskog samt äldre barr- och
lövskogsbestånd.

6.3 Pågående verksamhet – påverkan
Den pågående verksamheten vid Tapuli gruva har påverkat våtmarker med naturvärden
med en omfattning av 684 ha, inklusive 139 ha rikkärr (Sweco 2014) (Tabell 6).
Tabell 6. Sammanställning av direkt påverkan (markanspråk) för våtmarker med naturvärden inom nuvarande
verksamhetsområde (Sweco 2014). Våtmark omfattar rik- och fattigkärr med strängflarkkärr, stora öppna mjukmattor
samt källkärr.
Naturtyp
Påverkan (ha)
Våtmark – rikkärr

139

Våtmark – fattigkärr

545

Total areal

684

I villkoren för drift av Tapuli gruva beslutades att biotopförbättrande åtgärder skulle
genomföras för rikkärrsarterna myrbräcka, brudsporre (Figur 20) och lappnycklar.
Länsstyrelsen ställde även villkor att åtgärder skulle genomföras för käppkrokmossa.
Arbetet med skadelindrande åtgärder från den befintliga verksamheten startades år 2013
med transplantation av käppkroksmossa (Enetjärn 2013 och 2014). Käppkrokmossa
transplanterades från gruvområdet till Kokkovuoma utanför verksamhetsområdet samt
till två andra våtmarksområden 10–15 km söder om Tapuli gruvan. Transplantationerna
har återinventerats (Pelagia 2015, 2019d) inom ramen för utformat kontrollprogram.

Figur 20. Myrbräcka (tv) och brudsporre (th) förekommer på våtmarkerna i Kaunisvaaraområdet. Foto: Jörgen Olsson.

Biotopförbättrande åtgärder för brudsporre, käppkrokmossa, myrbräcka och sumpnycklar
för befintliga verksamheten kommer ingå i åtgärder inom ramen för biotopförbättrande
åtgärder och restaurering för den sökta utökade verksamheten (se kapitel 6.6). Effekterna
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av indirekt påverkan (grundvattenavsänkning, buller och visuell störning) av den
befintliga verksamheten kommer att omfattas av det större området (se Figur 19) för den
nu sökta utökade verksamheten.

6.4 Sökt utökad verksamhet – påverkan
6.4.1 Påverkan på skyddade arter
Förutsättningarna för skadelindrande åtgärder som presenteras i föreliggande
åtgärdsutredning bygger på den sökta verksamhetens bedömda konsekvenser på både
arter och deras livsmiljöer (habitat).
Vilka arter som ska omfattas av åtgärder, och i vilken omfattning har analyserats av
Calluna (2020). Konsekvensbedömningen för respektive art har analyserats och
utvärderats med analysmetoden funktionellt habitat, med inventerade artförekomster
(täthetsskattningar) samt GIS-lager med NMD-marktäckedata (Naturvårdsverket 2017).
För mer information kring urval, inventering och analysmetod av prioriterade arter
presenteras det i konsekvensutredningen (Calluna 2020).
Utredningen resulterade i en bedömd negativ påverkan på 12 arter (fokusarter) som alla
riskerar försämrad bevarandestatus (Calluna 2020) om åtgärder inte vidtas. Med
fokusarter menas arter som verksamheten kan påverka i hög utsträckning i kombination
med att de har ett högt bevarandeintresse. Av dessa 12 arter är sju fåglar (dvärgsparv,
mindre hackspett, rosenfink, stjärtand, storspov, sädgås och tretåig hackspett), fyra
kärlväxter (brudsporre, myrbräcka, myrstarr och sumpnycklar) och den sista arten är
långskaftad svanmossa (Tabell 7).
Tabell 7. Sammanställning av samtliga arter som enligt konsekvensutredningen riskerar försämrad bevarandestatus.
Kolumnen Antal påverkade par/exemplar refererar till kapitel 7 respektive 9 i konsekvensutredningen (Calluna 2020).
Art
Antal påverkade par/exemplar
Dvärgsparv

5 par

Mindre hackspett

1 par

Rosenfink

4–8 par

Stjärtand

1 par

Storspov

15 par

Sädgås

10 par

Tretåig hackspett

3–5 par

Brudsporre

570 ex

Myrbräcka

6 300 ex

Myrstarr

19 000 ex

Sumpnycklar/lappnycklar

?

Långskaftad svanmossa

17 ex
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6.4.2 Påverkan på naturtyper
En viktig förutsättning för arters existens och framtida förekomst är tillräcklig tillgång på
lämplig habitat (livsmiljö) och naturtyper. Generellt består en naturtyp av flera habitat och
en art kan nyttja flera olika habitat inom en naturtyp samt flera naturtyper.
Inom föreliggande utredning har en utökad analys av den sökta verksamhetens påverkan
på arternas naturtyper genomförts. Med hjälp av omfattande inventeringsresultat
avseende naturtypers utbredning, detaljerad kunskap av naturvärden inom och i
anslutning till det sökta verksamhetsområdet samt fjärranalys av historiska ortofoto-kartor
har en detaljerad uppdelning och sammanställning av naturtyper genomförts.
Analysen har resulterat i sex naturtyper med avseende på habitatkvalitet:
•

Våtmark – rikkärr med höga naturvärden

•

Äldre skogsmark med höga naturvärden

•

Våtmark – fattigkärr med naturvärden

•

Hydrologiskt påverkad myrmark, torr myrmark med låga naturvärden

•

Brukad skogsmark med låga naturvärden

•

Övrig mark

Våtmark med höga naturvärden omfattar stora, relativt opåverkade myrar med förekomst
av viktiga strukturelement som exempelvis strängflarkkärr, stora öppna mjukmattor och
källkärr (Figur 21) samt förekomst av de fem växtarterna (se Tabell 5). Våtmarker har
delats upp i tre olika typer; rikkärr, fattigkärr och hydrologiskt degraderad myrmark
(kraftigt dikad myr eller gammal myrodling) eller torr igenväxande myrmark. Med rikkärr
menas vanligtvis undergruppen medelrikkärr (ibland intermediärt kärr) med för området
typiska arter som brudsporre, gräsull, myrbräcka, myrstarr, trindstarr, ängsnycklar,
korvskorpionmossa käppkrokmossa, stor skedmossa, och trekantig svanmossa.
Äldre skogsmark med naturvärden omfattar ofta en brukad äldre (ca. 100–150-årig)
barrskog med naturskogsstrukturer som exempelvis flerskiktade bestånd, förekomst av
död ved och gamla träd men det kan även omfatta gammal sumpskog eller naturligt
skogbevuxen myr.
Brukad skogsmark omfattar modernt brukad skog, ofta med planterade skötta bestånd,
ungskog eller hyggen. Övrig mark omfattar bebyggelse, åkermark, igenväxande
odlingsmark och vägar, där exempelvis igenväxande odlingsmark kan vara viktig
naturtyp för fokusarten rosenfink.
Den totala omfattningen av påverkade naturtyper med höga naturvärden vilka även
fungerar som habitat för de 12 fokusarterna omfattar tillsammans 852 ha för det sökta
verksamhetsområdet (Tabell 8, Figur 21). Våtmark omfattar både direkt påverkad areal
samt indirekt påverkad areal genom grundvattenavsänkning. Våtmarkslevande och
störningskänsliga fåglar vid Ahvenvuoma och Kokkovuoma kan även påverkas av buller
samt visuell störning.
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Tabell 8. Tabellen visar arealen av påverkad naturtyp inom sökt utökat verksamhetsområde, uppdelad för mark med
höga naturvärden respektive mark med naturvärden samt låga naturvärden (kursiv text). Arealen för all våtmark
omfattar både direkt påverkan och indirekt påverkan från grundvattenavsänkning (0.1 m). Våtmark med höga
naturvärden omfattar strängflarkkärr, stora öppna mjukmattor och källkärr samt förekomst av ingående rikkärrsväxter.
För störningskänsliga fågelarter (exempelvis storspov och sädgås) ingår även buller-/visuell störning i påverkansområdet. Arealen för skogsmark och övrig mark omfattar direkt påverkad mark inom det sökta verksamhetsområdet.
Naturtyp
Påverkan (ha)
Våtmark med rikkärr

460*

Äldre skogsmark – naturskogsliknande bestånd, sumpskog och trädbevuxen myrmark

157

Våtmark – störningskänsliga fågelarter (bullerstörning >45 dB och visuell störning)

235

Total areal påverkad mark med höga naturvärden

852

Våtmark med intermediär-/fattigkärr

766

Brukad skogsmark – ungskog, hyggen och planteringar

288

Övrig mark

15

Dikad våtmark – hydrologisk degraderad myrmark och torr myrmark
* 460 ha rikkärr omfattar våtmark med typen medelrikkärr med inslag av intermediära kärrpartier

230

Figur 21. Markområden uppdelad för olika naturtyper vid det sökta utökade verksamhetsområdet (rödstreckad linje).
Grårutigt område visar befintligt verksamhetensområde.

Efter avslutad gruvdrift kommer merparten av myrmark som varit påverkad av långvarig
grundvattensänkning vara mycket svår/omöjlig att med rimliga medel restaurera till sitt
ursprungliga skick med förekomst av tidigare våtmarksstrukturer och arter, även om den
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ursprungliga grundvattennivån återställs (se kapitel 5.2). För skogsmark med frisk till torr
vegetationstyp görs bedömningen att merparten av den kommer att påverkas i mindre
omfattning av grundvattensänkning (0.1 m). Viss påverkan kommer att ske i blöta
skogsmiljöer med sumpskog och/eller skogbevuxen myrmark men dessa effekter
förväntas återgå efter att grundvattennivån återställts.

6.4.3 Behov av skadelindrande åtgärder
För att inte riskera försämrad bevarandestatus för de 12 fokusarterna, kommer påverkade
naturtyper vilka fungerar som livsmiljö för dessa arter vara i behov av biotopförbättrande
åtgärder. Prioriterade naturtyper (areal) med höga naturvärden omfattar totalt 851 ha (se
Tabell 8).
Arealbehovet för respektive fokusart inom sökt verksamhetsområde bedöms utifrån
respektive arts bedömda habitatkrav (ha) av häckningsrevir för fåglar respektive växtplats
för växter. Dessa baseras på uppgifter från utförda inventeringar (Calluna 2019, Pelagia
2019a, 2019c, 2019f) samt litteraturuppgifter (ArtDatabanken 2020, BirdLife 2020, Birkö
2002, Finlands viltcentral 2018, Marjakangas m.f.l 2015, Suchy and Anderson 1987). För
fåglar har den bedömda revirstorleken för ett enskilt par multiplicerats med antalet par
som kan komma att påverkas av den sökta verksamheten vilket ger en totalareal som är i
behov av åtgärd för respektive art (Tabell 9).
Tabell 9. Tabellen visar fokusarternas arealbehov (ha) samt respektive prioriterad naturtyp respektive art
behöver/gynnas av. Våtmark = strängflarkkärr, stora öppna mjukmattor och källkärr, Sjö/vattendrag = småsjöar,
myrgölar, vattendrag och bäckar, Skog = äldre skog med död ved, Lövrik skog = skog med stort lövinslag/lövskogpartier,
Sumpskog = blöt skogsmark eller trädbevuxen myrmark.
Art
Arealbehov (ha)
Prioriterad naturtyp
Stjärtand
Storspov
Sädgås

20, > 0.4*
900
500–1100 Ø

Våtmark, sjö/vattendrag
Våtmark
Våtmark, skog, sjö/vattendrag

Dvärgsparv

20

Sumpskog, sjö/vattendrag

Mindre hackspett

40

Äldre skogsmark, lövrik skog

Tretåig hackspett

(150) µ

Äldre skogsmark

Rosenfink

15

Lövrik skog

Brudsporre

150

Medelrikkärr

Myrbräcka

40

Medelrikkärr och källkärr med järnockra

Myrstarr

145

Medelrikkärr

Sumpnycklar

150

Medelrikkärr

Långskaftad svanmossa

20

Medelrikkärr och källkärr med järnockra

300 Δ

Medlerikkärr samt källkärr med järnockra

Total - rikkärrsväxter

100

* 20 ha våtmark och minst 0.4 ha öppet vatten
Ø

Sädgås är en välkänt svårinventerad art på häckplatser varför underlaget till den uppskattade arealen som föreslås
omfattas av skydds- och/eller biotopförbättrande åtgärder är behäftad med en viss osäkerhet. Den minsta arealen om
500 ha bedöms utifrån gjorda observationer som tyder på säker eller möjligt häckande sädgås. Det vill säga observationer
av enstaka individer. Den högst angivna arealen om 1100 ha inkluderar, utöver säker eller möjligt häckande sädgås även
observationer av sädgäss som skulle kunna tillhöra den häckande delen av sädgåspopulationen men som lika gärna kan
vara icke häckande fåglar som översomrar i området. Det vill säga små flockar av sädgäss som drar runt i området.
µ

Förvisso är den uppskattade arealen som föreslås omfattas av skydds- och/eller biotopförbättrande åtgärder tillräcklig
för att säkerställa arealen häckningshabitat för tretåig hackspett, men i och med att 156 ha lämpligt habitat finns inom
påverkansområdet föreslås att 150 ha bör ingå i arealen som omfattas av skydds- och/eller biotopförbättrande åtgärder.
Δ

300 ha medelrikkärr med källkärr samt förekomst av järnockra är vad som beräknas behövas för att täck in behovet för
alla fem växtfokusarterna.
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När påverkan från fokusarterna summeras kommer den totala påverkansarealen att bli
2700 ha (se Tabell 9). Men eftersom flera av fokusarterna förekommer inom samma
livsmiljö kommer den totala arealen som behöver skadelindrande och biotopförbättrande
åtgärder att bli mindre. För exempelvis storspov som har ett arealbehov av 900 ha våtmark,
kommer det att finns möjligheter att inom ramen för denna areal utföra åtgärder för sju av
de övriga våtmarkslevande fokusarterna (brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar,
långskaftad svanmossa, stjärtand och sädgås) (Tabell 10). På liknande sätt kommer
skadelindrande och biotopförbättrande åtgärder av 100 ha äldre skogsmark för tretåig
hackspett även gynna mindre hackspett och dvärgsparv (Tabell 10).
För rosenfink finns ett arealbehov för åtgärder som inte har någon direkt motsvarighet i
naturtyp för de andra fokusarterna (viss överlapp i livsmiljö med mindre hackspett finns)
varför det även finns ett behov av minst 15 ha buskrika marker (Tabell 10).
Tabell 10. Arealbehov (ha) för fokusarter fördelat på respektive naturtyp.
ArealFokusart
Naturtyp
Inkluderade fokusarter
behov
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar,
Storspov
Våtmark, sjö, rikkärr
900*
långskaftad svanmossa, stjärtand och sädgås
Äldre skogsmark – naturskogsliknande
Tretåig
bestånd, sumpskog och trädbevuxen
150
Dvärgsparv, mindre hackspett och sädgås
hackspett
myrmark
Buskrika marker, igenväxande
Rosenfink
15
(Mindre hackspett, dvärgsparv)
odlingsmark, lövrik strandskog
* För sädgås är ovanstående bedömning vanskligare att göra då artens habitatkrav inkluderar flera naturtyper. Sädgås
nyttjar olika naturtyper beroende på tid på dygnet och tid på året, vilket dessutom skiljer sig för olika åldersgrupper.
Däremot kommer skadelindrande och biotopförbättrande åtgärder för de övriga elva fokusarterna enlig ovan (Tabell
10), till stor del rymma det behov av åtgärder om 1 100 ha (maximal areal enligt Tabell 9) som bedömts för sädgås.
Utöver behovet av stora sammanhängande våtmarker nyttjar sädgås även täta videsnår, igenväxande marker, glesa
skogar samt äldre produktionsskog. I dagsläget saknas däremot tillräcklig information om fördelningen av naturtyper
som ingår i sädgässen livsmiljö inom det sökta verksamhetsområdet för att göra en fullgod bedömning.

För de föreslagna fokusarterna kommer skadelindrande åtgärder att föreslås i kapitel 6.5.
Där dessa åtgärder anses otillräckliga kommer biotopförbättrande åtgärder och
restaurering att behövas (kapitel 6.6). Prioriterade restaureringsobjekt kommer att vara
stora våtmarksområden med förekomst av flera av de habitat som fokusarterna behöver
som exempelvis strängflarkkärr, källkärr med järnockrautfällning, sumpskog och
skogsholmar med äldre barrskog.

6.5 Skadelindrande åtgärder för sökt utökad verksamhet
6.5.1 Undvikande av skada
Det första steget i skadelindringshierarkin (se Figur 13) är att undvika skada, vilket i första
hand görs genom noggrann planering av lokalisering och utformning av verksamheten.
För de ingående verksamheterna har tidigare utredningar undersökt lokalisering och
utformning av gråbergsupplag, transportvägar, sand- och klarningsmagasin. Åtgärder
som föreslagits för att undvika skada har varit att lämna tjärnarna vid Ahvenvuoma
intakta vid anläggandet av det planerade gråbergsupplaget vid Sahavaara samt att nya
anläggningar bör, om möjligt, koncentreras till varandra för att undvika ytterligare
uppdelning och störning. För tillkommande deponering av anrikningssand och gråberg
föreslås att befintliga upplag och magasin används. Ytterligare information kring tidigare
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utredningar om lokalisering och avvägning mellan olika intressen presenteras i utförd
miljökonsekvensbeskrivning (Golder 2019).
Utöver redan föreslagna åtgärder presenteras i föreliggande utredning ytterligare fyra
åtgärder för att undvika skada (Figur 22) inom området för sökt utökad verksamhet.

Figur 22. Område för sökt utökad verksamhet med förslag på undvikande åtgärder (1 – 4). Grönstreckad polygon visar
ett alternativt område för transporter mellan Sahavaara dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk.

1) För att undvika påverkan på rikkärrsmiljöerna på Tapulivuoma, öster om befintligt
sandmagasin, föreslås en annan utvidgning av sandmagasinet för sökt utökad
verksamhet. För mer information kring förslag på justering av sandmagasinets
utformning se PM, Justerat sand- och klarningsmagasin (Sweco 2020). Denna
undvikande åtgärd kommer att reducera påverkan på våtmarker med höga
naturvärden och äldre skogsmark samt på fokusarterna storspov, sädgås,
brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa.
Reducerad påverkan: 145 ha rikkärr, 9 ha äldre skogsmark.
2) För att undvika påverkan på häckande fåglar i sumpskogsmiljöerna vid Ruuttijärvi
samt påverkan på rikkärrsmiljöerna vid Kokkovuoma väster om Ruuttijärvi
föreslås att korridoren för infrastruktur förläggs ca. 100–300 m från östra kanten av
Ruuttijärvi, längs befintlig väg som går mellan gruvområdet och berget
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Kaunisvaara. Inom det grönstreckade området (se Tabell 22) finns olika möjligheter
att placera transportvägen mellan Sahavaara dagbrott och Kaunisvaara
anrikningsverk. Den undvikande åtgärden bedöms reducera påverkan på
våtmarker med höga naturvärden och äldre skogsmark samt fokusarterna
dvärgsparv, rosenfink, brudsporre, myrbräcka och myrstarr.
Reducerad påverkan: 25 ha rikkärr, 5 ha äldre skogsmark, 40 ha våtmark (buller)
3) För att undvika påverkan på häckande störningskänsliga fåglar föreslås att
gråbergsupplaget samt övriga industriella verksamheter placeras minst 200 m från
östra kanten av tjärnarna vid Ahvenvuoma samt att gråbergsupplaget inte sträcker
sig in på strängflarkkärr i södra delen av våtmarken. Den undvikande åtgärden
kommer att reducera påverkan på våtmarker med höga naturvärden samt reducera
påverkan på fokusarterna sädgås, storspov och stjärtand.
Reducerad påverkan: 30 ha våtmark, 2 ha äldre skogsmark, 20 ha våtmark (buller)
4) För att undvika negativ påverkan på naturmiljön utmed Kaunisjoki samt buller och
visuell påverkan för häckande fågelarter föreslås att gråbergsupplag samt övrig
industriell verksamhet vid Sahavaara placeras minst 200 m från Kaunisjoki. Den
undvikande åtgärden kommer att reducera påverkan på naturmiljön vid
Kaunsijoki inklusive dess lövskog som bland annat kan hysa fokusarterna mindre
hackspett, dvärgsparv och rosenfink. Vidare bedöms åtgärden reducera påverkan
på rikkärret vid Myllyvuoma.
Reducerad påverkan: 5 ha rikkärr, 4 ha äldre skogsmark.
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6.5.2 Skyddsåtgärder för att begränsa skada
Det andra steget i skadelindringshierarkin (se Figur 13) är skyddsåtgärder. För att begränsa
skadeeffekter på omgivande naturmiljö vid verksamhetsområdet behöver även
skyddsåtgärder genomföras. Vid området för sökt utökad verksamhet har det tidigare
föreslagits åtgärder rörande buller och visuell störning (Sweco 2014). Swecos förslag har i
föreliggande utredning bearbetats och resulterat i tre skyddsåtgärder (Figur 23) inom eller
i anslutning till området för sökt utökad verksamhet.

Figur 23. Område för sökt utökad verksamhet med föreslagna skyddsåtgärder (1 – 3).

1) För att minska buller och visuell påverkan för häckande störningskänsliga fåglar
föreslås att ingen skog avverkas mellan tjärnarna på Ahvenvuoma och Sahavaara
gråbergsupplag. Skyddsåtgärden kommer att reducera påverkan på fokusarterna
sädgås, storspov och stjärtand samt mindre hackspett och tretåig hackspett i direkt
anslutning till området för sökt utökad verksamhet.
2) För att minska buller och visuell påverkan för häckande störningskänsliga fåglar
vid Ahvenvuoma föreslås att den industriella aktiviteten inom de västra delarna av
Sahavaara gråbergsupplag anpassas under vår/sommar för att minska ljud och
fordonsrörelser. Skyddsåtgärden kommer att reducera påverkan på fokusarterna:
sädgås, storspov och stjärtand i direkt anslutning till området för sökt utökad
verksamhet.
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3)

För att minska buller och visuell påverkan för häckande fåglar föreslås att all skog
mellan Kaunisjoki och Sahavaara gråbergsupplag samt övrig industriell
verksamhet sparas. Den sparade skogen ska fungera som en naturlig skärm för att
minska buller och visuell påverkan. Skyddsåtgärden kommer att reducera
påverkan på fokusarterna mindre hackspett och rosenfink samt naturmiljön utmed
Kaunisjoki i direkt anslutning till området för sökt utökad verksamhet.

Möjliga tekniska skyddsåtgärder (tätskärm, återinfiltration och injektering) för att minska
effekter från hydrologisk påverkan vid influensområdena kring dagbrotten Tapuli,
Palotieva och Sahavaara har utretts och utvärderats (Ramböll, 2017). Utvärderingen visade
på såväl praktiska som miljömässiga hinder och för samtliga åtgärder som studerades
fanns dessutom osäkerheter kring vilka faktiska resultat som verkligen kan förväntas från
åtgärderna. Samtliga åtgärder bedömdes också vara förenade med mycket stora kostnader.
Utgångspunkten är därför att negativa effekter som kan uppkomma av hydrologisk
påverkan istället hanteras genom biotopförbättrande restaureringsåtgärder.
Efter föreslagna undvikande och skadelindrande åtgärder kvarstår åtgärdsbehov för 12 av
fokusarterna (Tabell 11). För dessa arter bedöms biotopförbättrande åtgärder eller
restaurering vara nödvändiga för att inte riskera att gynnsam bevarandestatus hotas.
Tabell 11. Tabellen visar kvarstående arealbehov efter att skadelindrande åtgärder för de 12 fokusarterna genomförts
(se Figur 22 och kap. 6.5.1). Redovisade arealer för Naturtyper hänvisar till Tabell 8 och används för att beräkna
reduktion av areal (ha) för fokusarterna efter skadelindrande åtgärder genomförts: T.ex. för växter har undvikande
åtgärder medfört en skadereduktion på 38% (175 ha/460 ha) för naturtypen rikkärr och arealbehovet reduceras med
38% för de fem fokusaterna som förekommer i rikkärr, för våtmarkslevande fåglar (storspov, sädgås) har undvikande
åtgärder medfört en skadereduktion på 265 ha (175 rikkärr + 60 buller) och för fåglar i äldre skog (tretåig hackspett,
sädgås) har undvikande åtgärder medfört en skadereduktion på 20 ha.
Areal före
Undvikande
SkyddsKvarstående
Naturtyp
åtgärd (ha)
åtgärd (ha)
åtgärd
areal (ha)
Rikkärr med höga naturvärden
460
175
285
Äldre skogsmark med höga naturvärden
Våtmark – buller/visuell
störningskänsliga fåglar
Totalt areal höga naturvärden

157

20

137

235

60

175

852
Arealbehov före
åtgärd (ha)
20

255
Undvikande
åtgärd (ha)
5

Skyddsåtgärd
+

597
Kvarstående
arealbehov (ha)
15

Mindre hackspett

20

20

+

0–10*

Rosenfink

15

5

+

10

Arter
Dvärgsparv

Stjärtand

20

20

+

0–10*

Storspov

900

235

+

665

Sädgås

1100

235

+

865

Tretåig hackspett

150

20

+

130

Brudsporre

150

60

90

Myrbräcka

40

15

25

Myrstarr

145

55

90

Sumpnycklar/lappnycklar

150

57

93

Långskaftad svanmossa

20

7

13

Totalt för växter i medelrikkärr
300
115
185
* Efter utförda skadelindrande åtgärder för mindre hackspett och stjärtand görs bedömningen att kvarstående
arealbehov till 0–10 ha. Eftersom det råder osäkerhet kring arealomfattningen kommer 10 ha för respektive art att
inkluderas som kvarstående arealbehov som bör omfattas av biotopförbättrande åtgärder.
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Förutsatt att ytterligare åtgärder genomförs i den omfattning som krävs för att svara upp
mot det kvarstående arealbehovet för respektive fokusart som presenterats ovan är
bedömningen att gynnsam bevarandestatus inte hotas för någon av de 12 kvarvarande
fokusarterna för den sökta utökade verksamheten (Tabell 11).

6.5.3 Sammanfattning av skadelindrande åtgärder
För att inte riskera försämrad gynnsam bevarandestatus för de 12 fokusarterna kommer
biotopförbättrande åtgärder eller restaurering att behövas. Fokusarternas kvarstående
arealbehov för det sökta utökade verksamhetsområdet samt arealbehovet (139 ha) för
befintliga verksamheten (se kapitel 6.3) kommer totalt omfatta 805 ha av lämplig naturtyp
(Tabell 12).
Tabell 12. Kvarstående arealbehov (se Tabell 11) för fokusarter fördelat på respektive naturtyp. Arealen rikkärr
omfattar 185 ha från sökt utökat verksamhetsområde och 139 ha från befintligt verksamhetsområde.
Naturtyp
Ingående fokusarter
Kvarstående arealbehov (ha)
Storspov, stjärtand, sädgås, brudsporre, myrbräcka,
Våtmark (varav rikkärr)
665 (325)
myrstarr, sumpnycklar, långskaftad svanmossa
Äldre skog, sumpskog,
Tretåig hackspett, dvärgsparv, (mindre hackspett)
130
trädbevuxen myrmark
Strandskog, buskrika
Mindre hackspett, rosenfink, (dvärgsparv)
10
marker, lövrik skog
Totalt
805 (325)

6.6 Biotopförbättrade åtgärder och restaurering
För att inte riskera försämrad gynnsam bevarandestatus för de 12 återstående fokusarterna
kommer biotopförbättrande åtgärder eller restaurering att vara nödvändig. Nedan
presenterade åtgärdsförslag utgår från fokusarternas kvarstående arealbehov efter att de
förslagna skadelindrande åtgärderna genomförts (se Tabell 12).
För att optimera biotopförbättrade åtgärder för flera arter inom samma restaureringsområde har fokusarternas livsmiljö och ekologiska krav sammanställts. Med kunskap från
naturvärdesinventeringar, riktade artinventeringar i området kring Kaunisvaara (Calluna
2019, Pelagia 2019a, 2019c, 2019f) samt litteraturuppgifter har fokusarterna grupperats
utifrån livsmiljö och ekologiska krav. Sammanställningen har resulterat i fem översiktliga
”habitatgrupper” där fokusarter med samma livsmiljö i landskapet kring Kaunisvaara
grupperats tillsammans.
Habitatgrupp 1. Sädgås och stjärtand
Biotop: Våtmark, öppen skogsmark, sjö, öppna blöta våtmarker med tjärnar och gölar,
lugnflytande vattendrag
Ekologiska krav: Sädgås häckar vanligtvis i relativt torr skogsmark eller tallbevuxen myr
i nära anslutning till våtmarker och vattendrag. Under häckningssäsongen kan ett
sädgåspar kan röra sig över stora områden (10–20 km2) och häckningsområdet innefattar
ett stort antal naturmiljöer som användas i varierande grad. Efter häckningen ruggar
föräldrarna tillsammans med ungarna i häckningsområdet medan icke häckande
ungfåglar och äldre fåglar som misslyckats med häckningen samlas på speciella
ruggningslokaler som kan ligga på andra ställen än i häckningsområdet. Sädgås är en
relativt svårinventerad och det saknas specifik kunskap om biotopkrav inom
häckningsområden. Både på häcknings- och ruggningslokalerna är sädgässen mycket
störningskänsliga.
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Stjärtand – förekommer i flera olika miljöer men, i området kring Kaunisvaara häckar den
i vegetationsrika, grunda sjöar och gölar samt i blöta kärrpartier i stora öppna
våtmarksområden. I häckningsområdet är den relativt skygg och har vanligtvis diskreta
vanor.
Biotopförbättrande åtgärder: Valda våtmarksområden bör vara stora (> 100 ha), med liten
grad av mänsklig påverkan. Båda arterna gynnas av hydrologisk restaurering samt röjning
av träd och sly för att minimera påverkan av rovdjur och bo-plundrande fåglar. Myrslåtter
och restaurering av silängar ger positiva effekter. För sädgås är närhet till skogsholmar,
eller omgivande skogspartier med äldre skog, lämpliga restaurerings-områden. Sädgås är
ortstrogen och kommer tillbaka till samma häckningsområde år efter år varför
restaureringsområden bör ligga i nära anslutning till kända populationer.
Habitatgrupp 2. Tretåig hackspett, mindre hackspett och dvärgsparv
Biotop: Äldre barr- bland eller lövskog med död ved, strandskog, sumpskog, naturskog,
brandfält, lövbrännor, vattendrag, sjöar
Ekologiska krav: Tretåig hackspett är en stannfågel som förekommer i flera olika
skogstyper med död ved som exempelvis naturskog, sumpskog, lövrik barrskog,
brandhärjad skog och lövbrännor. Riklig förekomst av döende och döda träd är det enskilt
viktigaste strukturelementet för tretåig hackspett. I områden med god födotillgång är ett
tiotal hektar tillräckligt för att tretåig hackspett ska lyckas med häckningen. Vintertid kan
den dock behöva betydligt större områden, upp till flera hundra hektar. Undersökningar
visar att mängden stående död ved bör överstiga 10–15 m3/ha.
Mindre hackspett förekommer i löv- och blandskog med äldre lövträd av asp, björk, gråal
och sälg. För att lyckas med häckningen behöver ett par ca. 40 ha äldre lövdominerad skog
inom ett 200 ha stort område.
Dvärgsparv häckar i barrsumpskog med fuktiga till blöta björk- eller videsnår, men även i
busksnår och strandskog utmed vattendrag samt i tät vegetation i anslutning till myrar. I
området kring Kaunisvaara noterades nästan samtliga sjungande och revirhävdande
dvärgsparvar (15 st.) i gransumpskog eller lövskog med enstaka gamla granar i närheten
av vattendrag eller sjöar.
Biotopförbättrande åtgärder: Skapa stående död ved eller skada träd, naturvårdsbränning
eller skydda äldre skogsmark med stor mängd död ved som riskeras att avverkas, för mer
information om metoder för att skapa död ved, se kapitel 5.3. Vid restaurering för tretåig
hackspett bör det skapas/skadas 10–15 m3/ha stående döda träd över en femårsperiod.
Skogsvårdslagen tillåter inte mer än 5 m3/ha tillförsel av färsk död barrved (Skogstyrelsen
2020) vid ett och samma tillfälle/per år, varför tillförsel av färsk död ved måste spridas ut
över flera år. För mindre hackspett behöver död lövved skapas. I samband med
naturvårdsbränning för tretåig hackspett kommer, beroende på tillgång, död lövved
skapas. Vid våtmarksrestaurering kan ridåer/kantzoner med lämpliga träd längs
vattendrag sparas vilket kan gynna dvärgsparv och mindre hackspett.
Habitatgrupp 3. Storspov
Biotop: Öppna blöta våtmarker, jordbruksmark
Ekologiska krav: I området kring Kaunisvaara häckar storspov framför allt vid de stora
öppna våtmarkerna, men även på jordbruksmark. Häckningsframgången är bättre i stora
våtmarksområden med öppna myrar jämfört med jordbruksmark.
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Biotopförbättrande åtgärder: Valda våtmarksområden bör vara stora (> 100 ha) med liten
grad av mänsklig påverkan. Åtgärder som våtmarksrestaurering (hydrologisk
återställning, avverkning av träd och slåtter) för sädgås och stjärtand kommer även att
gynna storspov. Storspov är mycket ortstrogen och undersökningar visar att det varit svårt
att få arten att återvända till områden där den tidigare har häckat men försvunnit, även
efter restaurering. Lämpliga restaureringsområden bör därför ligga i nära anslutning till
kända populationer.
Habitatgrupp 4. Rosenfink
Biotop: Lövrika buskmarker, igenväxande odlingsmark, strandängar och lövrika miljöer
utmed vattendrag och sjöar
Ekologiska krav: Häckar i igenväxande buskrika, gärna fuktiga odlingsmarker eller
odlingsmarker omgivna av buskar och lövträd samt i buskrika våtmarker. Optimala
miljöer återfinns vid sjöar och vattendrag med frodigt fältskikt och buskvegetation.
Biotopförbättrande åtgärder: Rosenfink behöver lövrika, relativt fuktiga biotoper. I
området kring Kaunisvaara har den noterats i lövrika miljöer nära vatten och våtmark samt
vid bebyggelse och igenväxande odlingsmark. I samband med våtmarksrestaurering kan
ridåer/kantzoner med lämpliga träd längs vattendrag sparas. Skötsel bör eftersträva en
variation av igenväxande partier, friska till blöta ört- och buskrika miljöer, luckiga och
lövrika bestånd med vattensamlingar som gynnar insekter. Några av de
biotopförbättrande åtgärderna för mindre hackspett kommer även att gynna rosenfink då
de kan nyttja samma livsmiljöer.
Habitatgrupp 5. Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar, långskaftad svanmossa
Biotop: Öppna blöta våtmarker, medelrikkärr, källkärr med järnockra
Ekologiska krav: Gemensamt för dessa arter är att de växer i blöta, mineralrika
medelrikkärr eller källkärr i blöta myrpartier med mjukbotten. De är alla känsliga för
hydrologiska förändringar som exempelvis dikning. Myrbräcka är vanligt förekommande
i källkärr med utfällning av järnockra.
Biotopförbättrande åtgärder: Ovan nämnda växter gynnas generellt av slåtter och viss
störning. Detta gäller framför allt myrbräcka, myrstarr och brudsporre. Biotopförbättrande
åtgärder bör ske i degraderade våtmarkspartier i nära anslutning till kända förekomster av
de fem fokusväxterna. Igenväxande källkärr och järnockrakällor bör speciellt prioriteras.
Åtgärder som hydrologisk restaurering (se kapitel 5.2), avverkning av buskar och träd
samt slåtter för att minska konkurrens från storbladiga starr- och gräsarter gynnar
fokusväxterna. Biotopförbättrande åtgärder av gamla silängar, blöta slåttermyrar och
degenererad våtmark gynnar även storspov, stjärtand och sädgås. Planerade
biotopförbättrande åtgärder bör utformas så att de gynnar så många av fokusarterna som
möjligt.
Föreslagna biotopförbättrande åtgärder för de fem habitatgrupperna kommer, där de
genomförs, att ge mycket positiva effekter på den biologiska mångfalden. Förutom att
gynna de specifika arterna kommer föreslagna biotopförbättrande åtgärder att kunna
gynna andra mindre vanliga arter som exempelvis; blå kärrhök, dvärgbeckasin,
myrsnäppa, huvudstarr, lappdunört, sumparv, ängsnycklar, guldskedmossa,
gyllenmossa, piprensarmossa och späd skorpionmossa samt många arter som lever i död
ved.
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Restaurering av myr- och skogsmark kan utföras enligt de metoder som översiktligt
beskrivs i kapitel 6. Generellt bör biotopförbättrande åtgärder och restaurering leda till att
skapa nya naturvärden av det slag och i den omfattning som försvinner i
påverkansområdet.
Viktiga faktorer som bör prioriteras vid val av åtgärdsområden för biotopförbättrande
åtgärder är:
•

Stora våtmarksområden (> 500 ha) med en variation av naturtyper och strukturelement som efter restaurering kan gynna merparten/alla 12 fokusarterna.

•

Närhet till andra områden med höga naturvärden så att konnektivitet och grön
infrastruktur främjas.

•

Hydrologiskt påverkade våtmarksområden med höga naturvärden (VMI-klass 1
eller 2) som trots sin höga naturvärdesklass kan ha påverkad hydrologi och därför
lämpar sig för restaurering.

•

Andel död ved (och förutsättningar för att skapa död ved) och lövträd i skogsmark.

•

Närhet till påverkansområdet utan att vara inom områden med risk för negativ
påverkan.

I ett senare skede behöver åtgärdsområden valideras i fält, där utgångspunkten är att
samma naturvärden som finns i påverkansområdet även ska finnas inom
åtgärdsområdena. För att jämföra naturtyper/bestånd i påverkansområdet med områden
lämpade för biotopförbättrande åtgärder bör lämpliga mätbara värde- och strukturelement
användas (Tabell 13). Mätbara värdeelement kan exempelvis vara mängden död ved, antal
gamla träd, areal medelrikkärr och förekomst av fokusarter/rödlistade arter samt typiska
arter för naturtypen. I ett ytterligare skede bör biotopförbättrande åtgärder följas upp i ett
kontrollprogram där även referensområden (kontroller) finns med för jämförelse att
åtgärderna har fått avsedd effekt.
Tabell 13. Sammanställning av lämpliga mätbara värde- och strukturelement som kan användas vid val av lämpliga
restaureringsområden. Kolumnen Förklaring och utförande förklarar översiktligt metod och tillvägagångssätt för
inventering av respektive värdeelement.
Värde- eller strukturelement
Förklaring och utförande
Död ved

Volymen liggande/stående död ved per ha, skattas i provytor eller transekter

Gamla grova träd

Antalet gamla/grova löv- och barrträd per ha, skattas i provytor eller transekter

Äldre skog/naturskog

Övergripande bedömning av areal (ha)

Sumpskog

Areal (ha) opåverkad, gammal sumpskog skattas med förekomst av indikatorarter

Löv- eller lövrika bestånd

Areal (ha) lövdominerande skogar eller skog med rikt lövinslag

Vegetationstyp

Översiktlig inventering av botten- och fältskikt för val av specifika skogstyper

Fokusarter/rödlistade arter

Riktad inventering efter fokusarter, rödlistade arter och indikatorarter per (ha)

Medelrikkärr

Översiktlig inventering av botten-/fältskikt för att avgöra areal (ha) av medelrikkärr

Strängflarkkärr

Översiktlig inventering av våtmarker efter arealen strängflarkkärr (ha)

Källkärr

Översiktlig inventering av areal (ha)/antal källkärr och järnockrakärr

Småtjärnar/myrgölar

Areal (ha) eller antal vattensamlingar

Strandskog

Areal (ha) eller sträcka (m) med lövdominerad strandskog längs vattendrag
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Genom att analysera historiska kartor, flygbilder, kända artförekomster från 1990 och
framåt (Artportalen 2020, ArtDatabanken 2020) samt Våtmarksinventeringens
inventeringsresultat ges exempel på områden där biotopförbättrande åtgärder är möjliga
att genomföra (Figur 24). Valet av de föreslagna exemplen utgår från förekomst av
fokusarter, närhet till Tapuli gruvområde och våtmarkens storlek, men av kapitel 4
framgår att fler områden kan ha potential till biotopförbättrande åtgärder. Alla nedan
givna exempel på områden för biotopförbättrande åtgärder är våtmarker som av
Våtmarksinventeringen bedömts ha Mycket högt (klass 1) eller Högt (klass 2) naturvärde.
Inget av de föreslagna exemplen är helt opåverkade våtmarker. Myrdikning och/eller
skogsdikning har utförts i varierande grad och areell omfattning inom alla presenterade
exempel. Denna skrivbordsutredning bör ses som ett första steg i processen av
biotopförbättrande åtgärder som senare följs av vilka möjligheter till realisering av de
biotopförbättrande åtgärderna som finns utifrån givna naturförhållanden på plats samt
administrativa (bland annat markägarförhållanden) och ekonomiska överväganden.

Figur 24. Kartan visar sju förslag på lämpliga våtmarksområden för skyddsåtgärder och biotopförbättrande åtgärder i
omgivningarna till Tapuli gruva och det sökta utökade verksamhetsområdet.
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6.6.1 Åtgärdsområde 1: Aareavuoma
Åtgärdsområdet som ligger 10 km nordost om Kaunisvaara är 4 452 ha stort och har i
Våtmarksinventeringen bedömts ha Mycket högt naturvärde (klass 1) (Figur 25). Objektet
innehåller topogena kärr, strängflarkkärr, källor, rikkärr och skogsholmar. Runt de sänkta
sjöarna Airijärvi och Vähä-Airijärvi utbreder sig vidsträckta, tidigare slagna mader med
norrlandsstarr, flaskstarr, strängstarr och sjöfräken som dominerande arter
(Våtmarksinventeringen). Delar av objektet är starkt påverkat av dikning.
Sjöar och vattendrag inom objektet tillhör Natura 2000-området Torne- och Kalix
älvsystem.
I objektets sydligaste del förekommer idag myrslåtter inom en begränsad yta.

Figur 25. Åtgärdsområdet Aareavuoma (röd polygon) 10 km nordöst om Kaunisvaara. Fynd av rikkärrsarter (Artportalen
2020) är markerade med röda cirklar. Grårutigt område visar befintligt verksamhetsområde och rödstreckad linje visar
det sökta utökade verksamhetsområdet

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Stjärtand. Söder om Soukansaajo har det tidigare bedrivits myrslåtter men myren,
inklusive en liten tjärn, är nu på väg att växa igen. Med röjning kring tjärnen samt dämning
av bäcken bör det gå att skapa ett småvatten lämpligt för stjärtand. Ett annat område där
anläggande av småvatten är möjligt finns öster om sjön Korvakkojärvi. Där har det tidigare
funnits en tjärn som nu är på väg att växa igen, vilken skulle kunna restaureras genom
röjning samt att bäcken som avvattnar tjärnen däms.
Sädgås. Aareavuoma hyser idag goda förutsättningar för häckande och översomrande
sädgäss. Eftersom specifikt kunskapsunderlag om sädgäss saknas är behovet av förslag på
biotopförbättrande åtgärder svårbedömt. Däremot kan det stora området Joukhaisvuoma,
väster om sjön Airijärvi, behöva undantas från framtida påverkan, eftersom det finns
observationer om stora ansamlingar sädgås inom detta område. Skulle det visa sig att
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området hyser en population med sädgås, antingen häckande eller översomrande, kan en
åtgärd vara att skapa ett fågelskyddsområde med begränsat tillträde under perioden maj
till augusti.
Tretåig hackspett. Ett flertal skogsholmar med äldre skog finns framförallt inom den norra
delen av Aareavuoma. Genom att dessa undantas från skogsavverkning och att stående
död ved skapas, samt att viss naturvårdsbränning utförs säkerställs lämpligt habitat för
tretåig hackspett. Mellan Vähä-Aareajärvi och Soukansaajo finns ett större parti blandskog
av varierande ålder som lämpar sig för naturvårdsbränning.
Mindre hackspett. Framförallt längs bäckar och forna myrslåttermarker är förbuskningen
kraftig, vilket till stora delar gynnar mindre hackspett. Med andra ord finns goda
förutsättningar för mindre hackspett att häcka inom området. Inga specifika
biotopförbättrande åtgärder föreslås förutom att undanta busk- och lövrika marker från
exploatering.
Dvärgsparv. Lämpliga häckningshabitat för dvärgsparv som barrsumpskog, strandskog
utmed vattendrag samt tät vegetation i anslutning till myrar ser ut att finnas i relativt stor
omfattning inom Aareavuoma. Därför föreslås inga specifika biotopförbättrande åtgärder
annat än att dessa habitat undantas all form av exploatering.
Storspov. Öppna våtmarker kan med fördel återskapas genom röjning och trädfällning vid
myren söder om Soukansaajo respektive öster om sjön Korvakkojärvi. Ett stort myrområde
benämnt Kokkovuoma söder om byn Huukki har stor potential för biotopförbättrande
åtgärder. Myrområdet är kraftigt dikat och har sedan 1963 vidkänts en kraftig
trädetablering och tillväxt. Röjning och trädfällning kan återskapa stora öppna myrytor
inom området. Dessutom kan åtgärden gynna den förekomst av sumpnycklar som finns i
området samt till viss del även sädgås.
Rosenfink. Buskrika marker i Aareavuoma finns på nedlagda myrodlingar, hyggen och
längs bäckar. Inga specifika biotopförbättrande åtgärder förutom att undanta busk- och
lövrika marker från exploatering (se även mindre hackspett).
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Framförallt i
Aareavuomas nordöstra del kring sjön Korvakkojärvi har dessa arter noterats. Grovt sett
finns förutsättningar att restaurera ca. 80 ha rikkärr kring sjön Korvakkojärvi baserat på
fyndbild av rikkärrsarter och flygbilder. Även sydväst om byn Huukki finns fynd av
rikkärrsarter som käppkrokmossa, sumpnycklar och ängsnycklar inom ett relativt
begränsat område som skulle kunna vara aktuellt för restaurering. Röjning, trädfällning
och dämning av diken är lämpliga restaureringsåtgärder.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 650 ha där vissa förslag
överlappar på så vis att det gynnar flera arter (Tabell 14).
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Tabell 14. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För sädgås, mindre hackspett,
dvärgsparv och rosenfink föreslås inga specifika åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan
endast skydd eller undantag från exploatering (areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Röjning, trädfällning, tillskapande av
Gammal myrslåttermyr
Stjärtand
10, 0.5*
småvatten
med tjärn och bäck
Sädgås
Inventering, fågelskyddsområde
Sjö och blöta myrar
(340)
Skydda av äldre skog, tillskapande av
Skogsholmar och
Tretåig hackspett
70
död stående ved, naturvårdsbränning
kringliggande sumpskogar
Undantag från exploatering
Mindre hackspett
Lövträdsrika områden
(20)
Undantag från exploatering
Sumpskogar i anslutning till
Dvärgsparv
(10)
våtmarker och vattendrag
Storspov
Röjning, trädfällning
Skogbevuxen myr
280
Rosenfink
Undantag från exploatering
Brudsporre, myrbräcka,
Röjning, trädfällning, igenläggning av
myrstarr, sumpnycklar och
diken
långskaftad svanmossa
* 10 ha myrmark och 0.5 ha småvatten

Lövträdsrika områden
Rikkärr

(20)
70

6.6.2 Åtgärdsområde 2 Tapulivuoma
Åtgärdsområdet är 1 170 ha stort (Figur 26) och utgör ungefär två tredjedelar av den areal
om 1 885 ha som benämndes Tapulivuoma i Våtmarksinventeringen och som bedöms ha
Mycket högt naturvärde (klass 1). Stora delar av våtmarken är väl undersökt (Pelagia 2019a,
Calluna 2020) med flera noteringar av bland annat rikkärrsarter som käppkrokmossa,
brudsporre, ängsnycklar, myrbräcka och myrstarr.
En stor del av åtgärdsområdet utgörs av strängflarkkärr med lösbottenflarkar i den norra
delen av våtmarken. Strängarna är bevuxna med gles skog, vanligtvis tallskog. Relativt
vanliga är också mjukmattegolv med brunmossor i bottenskiktet. Topogena kärr,
ockrakällor samt mindre ytor med sumpskog förekommer. Relativt få sjöar och tjärnar
finns inom åtgärdsområdet Tapulivuoma. I väster finns Kaunisjärvi och en mindre tjärn i
dess närhet. Öster om nuvarande sandmagasin finns några mindre tjärnar och flarkgölar.
Ett flertal vattendrag finns inom eller gränsar till åtgärdsområdet, som Aareajoki, Patojoki
och Kaunisjoki.
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Figur 26. Åtgärdsområdet Tapulivuoma (gul polygon) öster om Kaunisvaara. Fynd av rikkärrsarter (Artportalen 2020)
inom objektet Tapulivuoma är markerade med röda cirklar. Grårutigt område visar befintligt verksamhetsområde och
rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Observera att nedanstående förslag är utöver förslagen på undvikande åtgärd för
Tapulivuoma (se Tabell 11 i kapitel 6.5.2).
Sädgås. Sädgås har noterats häcka i åtgärdsområdet. För sädgåsens fortsatta möjligheter
till häckning föreslås att alla vattendrag undantas från all form av exploatering som till
exempel skogsbruk eller fritidsbebyggelse.
Tretåig hackspett. Ett flertal skogsholmar med äldre skog (100–200 år) finns framförallt
inom den sydöstra av Tapulivuoma samt kring Kaunisjärvi. Genom att dessa undantas
från skogsavverkning säkerställs lämpligt habitat för tretåig hackspett. Skogsholmar med
äldre produktionsskog med låga naturvärden kan naturvårdsbrännas och/eller att död
stående ved skapas för att tillföra viktigt födosubstrat.
Mindre hackspett. Lämpliga lövträdsrika miljöer finns kring vattendragen Aareajoki,
Patojoki och Kaunisjoki samt intill sjön Kaunisjärvi varför det finns goda förutsättningar
för mindre hackspett att häcka inom området. Inga specifika biotopförbättrande åtgärder
föreslås förutom att undanta lövrika marker från exploatering.
Dvärgsparv. Glesa sumpskogar i anslutning till våtmarker och vattendrag bör undantas
från all form av exploatering.
Storspov. I dagsläget finns stora öppna ytor på stora delar av åtgärdsområdet
Tapulivuoma, men biotopförbättrande åtgärder är möjliga att utföra i södra delen av
åtgärdsområdet samt vid sjön Kaunisjärvi.
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Rosenfink. Som för mindre hackspett förekommer lämpliga, lövträdsrika miljöerna kring
vattendragen Aareajoki, Patojoki och Kaunisjoki samt intill sjön Kaunisjärvi av stor vikt,
varför det finns goda förutsättningar för rosenfink att häcka inom området. Inga specifika
biotopförbättrande åtgärder föreslås förutom att undanta lövrika marker från exploatering
kring vattendragen
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Den riktade
artinventeringen (Calluna 2019) visade på omfattande förekomster av brudsporre,
myrbräcka, myrstarr och sumpnycklar samt enstaka fynd av långskaftad svanmossa i
norra och östra delen av åtgärdsområdet. Inom och i nära anslutning till dessa rikkärr
föreslås slåtteråtgärder, så att ny areal rikkärr kan skapas samt at befintliga kärr inte växer
igen.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 170 ha (Tabell 15).
Tabell 15. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För sädgås, mindre hackspett,
dvärgsparv och rosenfink föreslås inga specifika åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan
endast skydd eller undantag från exploatering (areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Sädgås

Mindre hackspett

Undantag från exploatering
Skydda äldre skog, tillskapande
av död stående ved,
naturvårdsbränning
Undantag från exploatering

Dvärgsparv

Undantag från exploatering

Storspov
Rosenfink
Brudsporre, myrbräcka,
myrstarr, sumpnycklar,
långskaftad svanmossa

Tretåig hackspett

Vattendrag med dess omgivningar
Skogsholmar och kringliggande
sumpskogar

(40)
20
(40)

Röjning, trädfällning

Lövträdsrika områden
Glesa sumpskogar i anslutning till
våtmarker och vattendrag
Skogbevuxen myr

Undantag från exploatering

Lövträdsrika områden

(40)

Slåtter

Rikkärr samt närliggande mark

5–10

(5)
80

6.6.3 Åtgärdsområde 3: Ahvenvuoma
I Våtmarksinventeringen uppskattades Ahvenvuoma uppta en yta om 1 458 ha samt att
den bedömdes ha högt naturvärde (klass 2). Föreliggande åtgärdsområde Ahvenvuoma
(Figur 27) upptar en yta av 704 ha.
Ahevenvuoma hyser ett flertal biotoper som exempelvis lövrika strängflarkkärr,
järnockrakällor, öppen myr med mjukmatta, stora flarkgölar, tallkärr, strängblandmyr och
skogsholmar med barrskog samt varierande björkinslag. Längs stora delar av Kaunisjokis
stränder finns vida buskrika marker på de tidigare slåttermarkerna som allt mer håller på
att växa igen med viden och björk. Små sumpskogar ligger dels i anslutning till Kaunisjoki
och dels sydväst om Sahavaara. De ur fågelsynpunkt kanske viktigaste områdena utgörs
av det stora flertalet mindre tjärnar centralt inom Ahvenvuoma. Kunskapen om områdets
arter och naturtyper är stor, genom nyligen utförda inventeringar i området (Pelagia 2019a,
2019c, 2019f, Calluna 2020).
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Figur 27. Åtgärdsområdet Ahvenvuoma (orange polygon) väster om Kaunisvaara. Grårutigt område visar befintligt
verksamhetsområde och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Förutom undvikande och skyddsåtgärder som föreslagits i kapitel 6.5 föreslås att all
exploatering, som till exempel skogsbruk, undantas inom Ahvenvuoma väster om sökt
utökad verksamhet. Inom våtmarken finns även skogsholmar som är lämpliga för
naturvårdsbränning.
Sädgås. Sädgås har noterats häcka i åtgärdsområdet. För sädgåsens fortsatta möjligheter
till häckning föreslås att alla vattendrag undantas från all form av exploatering som till
exempel skogsbruk eller fritidsbebyggelse. Med ett upptagande av myrslåtter längs väl
valda delar av Kaunisjoki kan ett nyskapande av födosökshabitat bidra till bibehållen
och/eller ökad häckningsframgång hos sädgås.
Tretåig hackspett. Ett flertal skogsholmar med äldre skog (100–200 år) finns framförallt
inom den västra delen av Ahvenvuoma. Genom att dessa undantas från skogsavverkning
säkerställs lämpligt habitat för tretåig hackspett. Där det idag finns medelålders/äldre
brukade bestånd med låga naturvärden förslås naturvårdsbränning och/eller tillskapande
av stående död ved.
Mindre hackspett. Lämpliga lövträdsrika miljöer finns kring vattendraget Kaunisjoki,
varför det finns goda förutsättningar för mindre hackspett att häcka inom området. Inga
specifika biotopförbättrande åtgärder föreslås förutom att undanta lövrika marker från
exploatering.
Dvärgsparv. Glesa sumpskogar i anslutning till våtmarker och vattendrag bör undantas
från all form av exploatering.
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Storspov. I södra delen av åtgärdsområdet finns en delvis degenererad, tallbevuxen myr
där röjning och trädfällning kan skapa ytterligare 22 ha öppen mark lämpligt som habitat
för storspov.
Rosenfink. Samma typ av områden och åtgärder som rekommenderas för mindre
hackspett föreslås även för rosenfink.
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Ingen riktad
artinventering har utförts inom åtgärdsområdet Ahvenvuoma varför eventuella förslag på
biotopförbättrande åtgärder får anstå till dess kunskap om områdets flora inhämtats.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 140 ha (Tabell 16).
Tabell 16. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För sädgås, mindre hackspett,
dvärgsparv och rosenfink föreslås inga specifika åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan
endast skydd eller undantag från exploatering (areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Undantag från exploatering,
Vattendrag med dess
Sädgås
(60)
myrslåtter
omgivningar
Skydda äldre skog, tillskapande av död Skogsholmar och kringliggande
Tretåig hackspett
10
stående ved, naturvårdsbränning
sumpskogar
Mindre hackspett
Undantag från exploatering
Lövträdsrika områden
(20)
Glesa sumpskogar i anslutning till
Dvärgsparv
Undantag från exploatering
(10)
våtmarker och vattendrag
Storspov
Röjning, trädfällning
Skogbevuxen myr
20
Rosenfink

Undantag från exploatering

Lövträdsrika områden

(20)

6.6.4 Åtgärdsområde 4: Kursuvuoma
Kursuvuoma (Figur 28) är ett 3 052 ha stort myrkomplex som i Våtmarksinventeringen
bedömts ha Mycket högt naturvärde (klass 1). Kursuvuomas myrar utgörs till största del av
strängflarkkärr,
men
även
tallbevuxen
myrmark,
blandsträngmyrar
och
mosaikblandmyrar förekommer i större eller mindre omfattning. Myrarna inom
Kursuvuoma är mestadels topogena fattigmyrar men rikkärr förekommer spritt inom
objektet. De rikare områdena ligger dels intill sjön Riukanjärvi i norra delen av
Kursuvuoma och dels i väster, nordväst om sjön Kursujärvi, på myren som på kartan
benämns Kursuvuoma. Ett knappt tiotal sjöar och tjärnar finns i området, samt att
Kaunisjoki rinner utmed objektets nordvästra del.
Ett flertal rikkärrsarter, som exempelvis myrbräcka, brudsporre, sumpnycklar, glansvide,
svartknoppsmossa, käppkrokmossa och trekantig svanmossa är noterade i området.
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Figur 28. Åtgärdsområdet Kursuvuoma (grön polygon) som av Våtmarksinventeringen bedömts ha Mycket högt
naturvärde (klass 1). Röda cirklar visar fynd av rikkärrsarter (Artportalen 2020). Rödstreckad linje visar det sökta
utökade verksamhetsområdet.

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Sädgås. Kursuvuomas relativt många sjöar och öppna blöta myrmarker med omgivande
skog utgör troligtvis goda förhållanden för häckning och/eller översomring för sädgås.
Det allra bästa häckningsområdet för sädgås, utgörs förmodligen myrmarker i anslutning
till Kaunisjoki (inklusive större biflöden) med strandskogar. En större kunskap angående
sädgåsens förekomst och eventuella häckningsfrekvens inom området är önskvärt innan
några planer på åtgärder påbörjas.
Tretåig hackspett. Ett flertal skogsholmar med äldre skog finns spridda inom
åtgärdsområdet Kursuvuoma, varav några är avverkningsanmälda. Genom att dessa
undantas från skogsavverkning säkerställs lämpligt habitat för tretåig hackspett. På några
(någon) skogsholmar är det dessutom fördelaktigt med en naturvårdsbränning och
tillskapande av stående död ved.
Mindre hackspett. Framförallt utmed Kaunisjokis stränder, men även kring mindre bäckar,
finns lövträdsrika områden, vilka föreslås undantas från exploatering för att säkerställa
förekomst av lämpliga habitat för mindre hackspett.
Dvärgsparv. Norr om Kursujärvi finns ett skogsparti som dikats kraftigt. Genom att lägga
igen vissa diken kan en lågvuxen sumpskog i närheten av blöt myr bildas och på så sätt
öka arealen av för dvärgsparv prefererad livsmiljö. I övrigt finns lämpliga habitat längs
delar av Kaunisjokis stränder varför dessa områden föreslås undantas från exploatering
för att säkerställa förekomst av lämpliga habitat för dvärgsparv.
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Storspov. Väster om Kursujärvi och kring sjön Riukanjärvi har skogen sedan 60-talet börjat
breda ut sig. Genom röjning och avverkning kan myrarna åter bli öppna och utgöra
lämpliga biotoper för storspov.
Rosenfink. Samma typ av områden och åtgärder som föreslås för mindre hackspett föreslås
för rosenfink.
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Öster om sjön
Riukanjärvi har brudsporre och myrbräcka noterats på den igenväxande myren. Genom
röjning, trädfällning slåtter samt eventuell höjning av vattennivån på myren kan en
restaurering av myren uppnås, vilket bör gynna förekomsten av både brudsporre och
myrbräcka. Vid Tuohijärvi, öster om sjön, är fynd av sumpnycklar gjorda. Området söder
och nordväst om fyndplatsen är kraftigt dikat. Genom röjning, trädfällning och
igenläggande av vissa diken kan myren och växtplatsen restaureras. Vid myren som
benämns Kursuvuoma på kartan är fynd av brudsporre och myrbräcka gjorda. Sedan 1963
har stora delar av flarkar och strängar försvunnit från området där brudsporre och
myrbräcka noterats. Orsaken till detta är inte uppenbar från ortofoto utan får sökas i fält
innan lämpliga restaureringsåtgärder föreslås.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 445 ha där vissa förslag
överlappar på så vis att det gynnar flera arter (Tabell 17).
Tabell 17. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För mindre hackspett,
dvärgsparv och rosenfink föreslås inga specifika åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan
endast skydd eller undantag från exploatering (areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Sjö, blöta myrar och vattendraget
Sädgås
Inventering
Kaunisjoki med biflöden
Skydda äldre skog, tillskapande av
Skogsholmar och kringliggande
Tretåig hackspett
115
död stående ved, naturvårdsbränning sumpskogar
Mindre hackspett
Undantag från exploatering
Lövträdsrika områden
(100)
Glesa sumpskogar i anslutning till
Dvärgsparv
Undantag från exploatering
(25)
våtmarker
Storspov
Röjning, trädfällning
Skogbevuxen myr
150
Rosenfink
Brudsporre, myrbräcka
och sumpnycklar
* 5–10 ha slåtter

Undantag från exploatering
Röjning, trädfällning, igenläggning av
diken och slåtter

Lövträdsrika områden
Rikkärr

(50)
110, 5–10*

6.6.5 Åtgärdsområde 5: Jupukkavuoma
Åtgärdsområdet är ett 669 ha stort våtmarksområde (Figur 29) som i
Våtmarksinventeringen bedömts ha Mycket högt naturvärde (klass 1). Delar av objektet
Jupukkavuoma ingår i naturreservatet Vännijänkä.
Våtmarksinventeringen beskriver vegetationen i Jupukkavuoma bland annat enligt
följande: ”De från växtekologisk synpunkt värdefullaste delarna av myren ligger vid foten av berget
Jupukka. Här utbreder sig soligena rikkärr med lättgångna fastmattor som har dominans av tuvsäv
och gyllenmossa. I fältskiktet påträffas rikkärrsarter som gräsull, myrbräcka, glansvide och
smaldunört. Även i bottenskiktet finns arter som indikerar rikare miljöer t.ex. svartknoppmossa,
nordlig krokmossa, späd skorpionmossa, svanmossa och praktflikmossa. Ofta förekommer ett glest
trädskikt av björk på myren. Trädskiktet ökar ner mot bäcken och övergår till björkkärr”. De
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förekommande björkärren bedöms vara en effekt av upphörd slåtter. På flygbilder från 60talet syns ett flertal hölador och området ter sig mycket öppet. På 2018 års flygbild ses att
området är stadd i igenväxning.
Stora delar av Jupukkavuoma består av topogena kärr och strängflarkkärr. Söder om
Suksilehto finns ett stort område med strängflarkkärr med förekomst av käppkrokmossa.
Ett stort flertal diken avvattnar Jupukkavuoma och vattendraget Suksijoki löper genom
objektet i en nordvästlig-sydöstlig riktning.
Flertalet rikkärrsarter är noterade från området som t.ex. myrbräcka, gräsull, glansvide,
ängsnycklar, stor skedmossa och käppkrokmossa.

Figur 29. Åtgärdsområdet Jupukkavuoma (gul polygon) som av Våtmarksinventeringen bedömts ha Mycket högt
naturvärde (klass 1). Fynd av rikkärrsarter (Artportalen 2020) inom objektet Aareavuoma är markerade med röda
cirklar.

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Storspov. Nordost om berget Jupukka finns gamla myrslåttermarker som nu håller på att
växa igen. Med röjning, trädfällning och igenläggning av diken kan öppna myrytor skapas
för att gynna förekomsten av storspov. Kring myren som benämns Jupukkavuoma på
kartan har träd börjat växa in i kanterna av myren samt på strängarna. Röjning, trädfällning
och igenläggning av diken skapar öppna ytor till gagn för både storspov och rikkärrsarter.
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Längst i söder
av åtgärdsområdet Jupukka, nordost om berget Jupukka, finns ett område med
rikkärrsarter som lockvitmossa, stor skedmossa, glansvide och skogsnycklar. Med röjning,
trädfällning och igenläggning av diken kan öppna myrytor skapas för att gynna
förekomsten av rikkärrsarter. Området med rikkärrsarter utgör den sydligaste delen av
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området där åtgärder föreslås för storspov. I den nordvästra delen av åtgärdsområdet
Jupukka finns ytterligare ett område där ett flertal rikkärrsarter noterats, bland annat
myrbräcka. Även detta område i nordväst är i behov av röjning, trädfällning och
igenläggning av vissa diken. Ett ca. 150 ha blött område med strängflarkmyr riskerar en
viss torrläggning och igenväxning om inga åtgärder vidtas, vilket gäller myren som
benämns Jupukkavuoma på kartan. I området finns en stor population av rikkärrsarten
käppkrokmossa samt viss förekomst av rikkärrsarterna stor skedmossa och ängsnycklar.
Delvis röjning och trädfällning föreslås, men den viktigaste åtgärden är att diken läggs igen
och att vattennivån höjs (eller bibehålls) på myren. För de tre ovan nämnda
rikkärrsområdena kan även slåtter erfordras, både som restaureringsåtgärd och för fortsatt
skötsel.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 220 ha där vissa förslag
överlappar på så vis att det gynnar flera arter (Tabell 18).
Tabell 18. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämpligt habitat för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealsbehov av lämpligt habitat.
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Storspov
Röjning, trädfällning
Brudsporre, myrbräcka
Röjning, trädfällning, igenläggning av
och sumpnycklar
diken och slåtter
* 10–20 ha slåtter fördelad ett till tre rikkärrsområden

Skogbevuxen myr
Rikkärr

120
170, 10–20*

6.6.6 Åtgärdsområde 6: Salmivuoma
Åtgärdsområdet Salmivuoma är ett 866 ha stort våtmarksområde (Figur 30) som är en del
av det mycket stora våtmarksområdet Salmivuoma-Ruotovuoma. I Våtmarksinventeringen har Salmivuoma-Ruotovuoma bedömdes ha Mycket högt naturvärde (klass
1). I åtgärdsområdet Salmivuoma finns dock inga fynd av rikkärrsarter som det gör i de
centrala delarna av Salmivuoma-Ruotovuoma.
Ett flertal myrtyper som strängflarkkärr, topogena kärr och mosse av nordlig typ finns
inom objektet.
Kring vattendraget Kaunisjoki finns vida bäckmader som på flera ställen bär spår av
tidigare myrslåtter. Ett stort antal skogsholmar finns inom objektet varav en del med äldre
skog.
Åtgärdsområdet Salmivuoma är till relativt stor del påverkat av omfattande dikningar.
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Figur 30. Åtgärdsområdet Salmivuoma (blå polygon) väster om Kaunisvaara. Grårutigt område visar befintligt
verksamhetsområde och rödstreckad linje visar det sökta utökade verksamhetsområdet.

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Stjärtand och sädgås. Längst i norr kring myren som på kartan benämns Jylkymaanvuoma
finns ett antal tjärnar och mindre sjöar vilka skulle kunna vara intressanta som
häckningsbiotoper för sädgås och stjärtand. Ett sätt att förstärka den presumtiva
häckningsbiotopen för stjärtand och sädgås är att nyskapa öppet vatten. Fördelen med att
göra det i detta område är att det endast ligger 4 km väster om sjöområdet i Ahvenvuoma
där sädgås observerats ett flertal tillfällen respektive 3 km från Haukijärvet där
observationer gjorts som tyder på häckande stjärtand. Området kring Jylkymaanvuoma
behöver röjas för att skapa öppna ytor samt att flertalet av de förekommande dikena läggs
igen. Utifrån dagens kunskap har inga rikkärrsarter påträffats i området kring
Jylkymaanvuoma, men om rikkärrsater förekommer gynnas även dessa av de föreslagna
åtgärderna. Troligtvis nyttjar sädgås Kaunisjoki med dess omgivningar som
häckningsområde. Om så är fallet bör ingen fortsatt exploatering i form av exempelvis
fritidsbebyggelse tillåtas ske. Med ett upptagande av myrslåtter längs väl valda delar av
Kaunisjoki kan ett nyskapande av födosökshabitat gynna sädgås samt eventuell förekomst
av rikkärrvegetation.
Tretåig hackspett. Några skogsholmar med äldre skog finns inom åtgärdsområdet
Salmivuoma. Genom att dessa undantas från skogsavverkning säkerställs lämpligt habitat
för tretåig hackspett. I några skogsområden kan det även vara lämpligt med
naturvårdsbränning och tillskapande av stående död ved.
Mindre hackspett. Den föreslagna åtgärden för mindre hackspett är att säkerställa
förekomst av lämpliga habitat som utgörs av lövträdsrika områden längs framförallt
Kaunisjoki stränder.
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Dvärgsparv. Lämpliga häckningshabitat med glesa sumpskogar finns kring Kaunisjoki och
dess biflöden. För att säkerställa tillgången på lämpliga häckningshabitat för dvärgsparv
föreslås att dessa områden undantas från exploatering.
Storspov. Öppna våtmarker kan med fördel återskapas genom röjning och trädfällning vid
myren Jylkymaanvuoma. Åtgärden sammanfaller med åtgärden för stjärtand och sädgås,
men avser ett areellt mindre område.
Rosenfink. Lövträdrika marker i åtgärdsområdet Salmivuoma finns på nedlagda
myrodlingar, hyggen och längs bäckar. Ingen specifik åtgärd föreslås förutom att undanta
dessa områden från exploatering.
Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Inga
rikkärrsarter finns hitintills noterade från åtgärdsområdet Salmivuoma.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt ca. 300 ha där vissa förslag
överlappar och sålunda gynnas flera arter (Tabell 19).
Tabell 19. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För mindre hackspett,
dvärgsparv och rosenfink föreslås inga specifika åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan
endast skydd eller undantag från exploatering (areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Röjning, trädfällning och anläggande
Topogena kärr, strängflarkmyr,
Stjärtand
200+3*
av småvatten
dikad myr
Röjning, trädfällning och anläggande
Topogena kärr, strängflarkmyr,
200+3+5 Ø
Sädgås
av småvatten, myrslåtter, undantag
dikad myr
från exploatering
Skydda äldre skog, tillskapande av död Skogsholmar och kringliggande
Tretåig hackspett
50
stående ved, naturvårdsbränning
sumpskogar
Mindre hackspett
Undantag från exploatering
Lövträdsrika områden
(20)
Glesa sumpskogar i anslutning till
Dvärgsparv
Undantag från exploatering
(10)
våtmarker
Storspov
Röjning, trädfällning
Skogbevuxen myr
50
Rosenfink
Undantag från exploatering
* 200 ha våtmark och 3 ha öppet vatten
Ø 200 ha våtmark, 3 ha öppet vatten och 5 ha slåtter

Lövträdsrika områden
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6.6.7 Åtgärdsområde 7: Koijuvuoma
Åtgärdsområdet Koijuvuoma är 720 stort och ligger ca. 10 km sydväst om Sahavaara (Figur
31). I Våtmarksinventeringen bedömdes Koijuvuoma till att ha Högt naturvärde (klass 2).
Strängflarkkärr upptar en stor del av Koijuvuvuomas yta. Topogena kärr, tallbevuxen myr
och blandkärr tillsammans med sumpskogar utgör andra vegetationstyper på
Koijuvuoma. Längs vattendraget Käymäjoki, som ingår i åtgärdsområdet, har det tidigare
förekommit slåtter vilket kvarvarande hölador vittnar om.
Längst i norr av objektet har ett flertal rikkärrsarter som exempelvis brudsporre,
ängsnycklar, glansvide, gräsull, späd skorpionmossa, stor skedmossa, trekantig
svanmossa, lockvitmossa och maskgulmossa noterats (Figur 31).

Figur 31. Åtgärdsområdet Kuijuvuoma (lila polygon) som av Våtmarksinventeringen bedömts ha Högt naturvärde (klass
2). Fynd av rikkärrsarter (Artportalen 2020) inom objektet Aareavuoma är markerade med röda cirklar.

Förslag på biotopförbättrande åtgärder:
Sädgås. Observationer av enstaka individer av sädgås är gjorda under häckningstid inom
åtgärdsområdet och då i närheten av de stora blöta strängflarkmyrarna norr och söder om
sjön Ahvenjärvi. Under förutsättning att sädgås nyttjar de blöta strängflarkmyrarna med
omnejd föreslås att ett fågelskyddsområde inrättas med tillträdesförbud under maj till
augusti månad. Mer kunskap angående sädgåsens eventuella häckning och specifika
häckningsområden är dock nödvändig innan mer specifika biotopförbättrande åtgärder
kan föreslås.
Storspov. I norra delen av åtgärdsområdet finns ett rikkärr som är på väg att växa igen. För
att skapa lämpligt habitat för storspov föreslås att ett 40 ha stort område röjs från buskar
och träd samt att alla diken läggs igen för att höja vattennivån på myren.
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Brudsporre, myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar och långskaftad svanmossa. Av
fokusarterna finns endast brudsporre noterad från åtgärdsområdet, vilket är samma
område som där biotopförbättrande åtgärder föreslagits för storspov. Samma åtgärder som
för storspov gynnar även möjligheterna till förekomst av rikkärrsarter inklusive fokusarten
brudsporre. För de tre ovan nämnda rikkärrsområdena kan även slåtter behövas, både som
restaureringsåtgärd och för fortsatt skötsel.
De ovan redovisade förslagen på åtgärder omfattar totalt 40 ha för fokusarterna storspov
och brudsporre där åtgärdsförslagen gäller samma område (Tabell 20).
Tabell 20. Förslag på biotopförbättrande och andra åtgärder för fokusarter och deras livsmiljö. Kolumnen Biotop för
åtgärd avser vilken naturtyp som behöver åtgärdas för att säkerställa lämplig livsmiljö för respektive fokusart. Areal
anger åtgärdens omfattning som bedöms täcka artens arealbehov av lämpligt habitat. För sädgås föreslås inga specifika
åtgärder som kräver någon form av manuell eller maskinell insats, utan endast skydd eller undantag från exploatering
(areal inom parantes).
Art/arter
Åtgärd
Biotop för åtgärd
Areal (ha)
Inventering,
Strängflarkmyr och vattendraget
Sädgås
(290)
fågelskyddsområde
Käymäjoki
Röjning, trädfällning och
Storspov
Skogbevuxen myr
40
igenläggning av diken
Brudsporre, myrbräcka,
Röjning, trädfällning och
myrstarr, sumpnycklar och
Skogbevuxen myr
40
igenläggning av diken
långskaftad svanmossa

6.6.8 Sammanfattning och slutsatser av biotopförbättrande åtgärder
Summan av ovan angivna exempel på föreslagna åtgärder omfattar mer än 3000 ha
arealbehov för de 12 fokusarterna. Den totala arealen för de föreslagna biotopförbättrande
åtgärderna är dock ca. 1600 ha (Tabell 21), då flera fokusarter gynnas av samma åtgärder.
Tabell 21. Tabellen visar kvarstående arealbehov (ha) efter skadelindrande åtgärder per naturtyp för ingående
fokusarter (se Tabell 12), samt summan av areal för möjliga biotopförbättrande åtgärder i de sju åtgärdsområdena.
Arealbehov för Summa av areal (ha) för
Naturtyp
Ingående fokusarter
åtgärd (ha)
föreslagna åtgärdsområden
Storspov, stjärtand, sädgås, brudsporre,
Våtmark (varav rikkärr)
myrbräcka, myrstarr, sumpnycklar,
665 (325)
1140* (415)
långskaftad svanmossa
Äldre skog, sumpskog,
Tretåig hackspett, dvärgsparv, (mindre
130
260
trädbevuxen myrmark
hackspett)
Strandskog, buskrika
Mindre hackspett, rosenfink,
10
200
marker, lövrik skog
(dvärgsparv)
Totalt
805 (325)
1600* (415)
*exklusive föreslagna fågelskyddsområden för sädgås

Summan av areal för respektive fokusart givet i åtgärdsområdena ovan överskrider det
arealbehov som kvarstår efter undvikande och skadelindrande åtgärder (se Tabell 12,
kapitel 6.5.3). Utöver de presenterade åtgärdsområdena finns med största sannolikhet fler
områden (se kapitel 4) som kan komma i fråga för biotopförbättrande åtgärder. Därför
bedöms det finnas potentiella områden för biotopförbättrande åtgärder i tillräcklig
omfattning för att inte riskera att gynnsam bevarandestatus hotas för någon av de 12
fokusarterna.
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