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Ackrediterade metoder i denna rapport avser:
Naturvärdesinventering
Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17 020 (2018).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat.
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Sammanfattning
På uppdrag av WSP Sverige AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört en
naturvärdesinventering samt artskyddsutredning av ett cirka 40 hektar stort område norr
om Vajkijaur i Jokkmokks kommun. Delar av fastigheten Vajkijaur 3:18 i mitten av
inventeringsområdet ska detaljplaneläggas med målet att omföras till industrimark.
Naturvärdesinventeringen har utförts i enlighet med grundutförandet av Svensk Standard
199000:2014 (kapitel 4.1–4.4 i SIS 2014a) med detaljeringsgrad medel. Området har besökts
i fält oktober 2018 och augusti 2019. Tre delområden har bedömts hålla naturvärdesklass:
två delområden har bedömts ha Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och ett delområde har
bedömts ha Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 (Figur A). Samtliga
naturvärdesområden utgörs av myrmark.
Detaljplanen omfattar en exploatering av 2 hektar av Delområde 1 (Figur A). Delområdet
utgör nordöstra änden av Bromyren som i Våtmarksinventeringen har klassats till Klass 2
– Högt naturvärde. Bromyrens totala area är 258 hektar, och intrånget uppgår till knappt
0,8% av dess totala areal. Detaljplanen omfattar även exploatering av den mindre
våtmarken i Delområde 3; det totala bortfallet av myrmark uppskattas vara maximalt 5
hektar.
Artskyddsutredningen har utförts på fältnivå med avseende på kärlväxter, mossor, lavar
och svampar. För övriga grupper som fåglar och groddjur har fältobservationer
kompletterats med uppgifter inhämtade från Artportalen. Inga skyddade växtarter har
påträffats inom planområdet, dock förekommer orkidén ängsnycklar inom delområde 2
som inte bedöms påverkas av den planerade industriverksamheten.
Fridlysta fågelarter förekommer i närområdet till planområdet knutna till biotoper som
våtmarker, sjöar och småvatten samt skog. Påverkan på fridlysta arters bevarandestatus
genom det bortfall av habitat som den fysiska exploateringen medför bedöms obetydlig,
då denna typ av myrmark förekommer över mycket stora arealer i närområdet.
Åkergroda och vanlig groda är fridlysta genom Artskyddsförordningen, där den
förstnämnda artens livsmiljöer även är skyddade. Dessa groddjur är allmänna i fuktiga
miljöer i hela landet och har potentiella lekvatten i de blötare myrpartierna i planområdet.
Exploatering av dessa skulle ge en liten minskning av tillgängligt habitat för groddjur, men
närområdet består till stor del av lämpliga fuktiga miljöer så detta bedöms ha en marginell
inverkan på den lokala populationen.
Byggnation av planområdet kan ge vissa störningseffekter i form av buller och visuell
störning för fågelarter i omgivande naturområden, vilket skulle kunna leda till tillfälliga
negativa effekter för fågellivet. En sådan störning utgår från att byggnationen skulle ge en
påtaglig ökning av störningseffekter jämfört med i nuläget med trafik längs väg E45,
enstaka tåg på Inlandsbanan samt förekomst av högspänningsledningar. De huvudsakliga
störningseffekterna bedöms vara begränsade till byggnationstiden, varefter
häckningstätheter i omgivande marker sannolikt återhämtar sig.
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Figur A. Tre delområden inom inventeringsområdet (orange linje) har bedömts uppfylla kraven för
naturvärdesklassning. Grön polygon = naturvärdesklass 2, gul polygon = naturvärdesklass 3.
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1 Inledning
På uppdrag av WSP Sverige AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört en
naturvärdesinventering och artskyddsutredning inför detaljplaneläggning av ett cirka 40
hektar stort område nordöst om byn Vajkijaur, Jokkmokks kommun (Figur 1.1).
Naturvärdesinventeringen har utförts med grundutförande på fältnivå med
detaljeringsgraden medel (SIS 2014a). Området besöktes i fält den 10 oktober 2018 samt den
16 augusti 2019 av Isak Sarac vid Pelagia Nature & Environment AB.
Artskyddsutredningen har utförts på fältnivå med avseende på kärlväxter, mossor, lavar
och svampar. För övriga grupper som fåglar och groddjur har fältobservationer även
kompletterats med andra källor främst artfynd som rapporterats till Artportalen (2020).

Figur 1.1. Inventeringsområdet, markerat i orange, omfattar cirka 40 hektar skogsmark och myrmark och
ligger vid väg E45, 8 km norr om Jokkmokk tätort, nära byn Vajkijaur.
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2 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser
Den naturvärdesbedömning som gjorts i denna rapport följer Svensk standard för
naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014a), där betydelsen av ett geografiskt
område för den biologiska mångfalden bedöms.
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med
enhetlig miljö och artsammansättning).
De arter som används inom naturvärdesbedömning brukar ges samlingsnamnet
naturvårdsarter vilket innefattar rödlistade arter, skyddade arter, typiska arter i Natura
2000-habitat, fridlysta arter, ansvarsarter samt signalarter för skyddsvärd skog
(Hallingbäck 2013; SIS 2014a). En förklaring av de olika rödlistningskategorierna ses nedan
(Figur 2.1).

Nationellt utdöd RE
Regionally Extinct

Endangered

Sårbar VU

Rödlistade

Starkt hotad EN

Hotade

Critically Endangered

Data deficient

Kunskapsbrist DD

Akut hotad CR

Vulnerable

Nära hotad NT
Near Threatened

Livskraftig LC
Least Concern

Figur 2.1. Hotkategorier vid bedömning av nationell utdöenderisk inom Artdatabankens Rödlista. Baserad
på förlaga från Artdatabanken.

Biotoper bedöms generellt utefter ett flertal biotopkvaliteter: naturlighet, processer och
störningsregimer, strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, förekomst
av naturvårdsarter samt läge, storlek och form (SIS 2014a).
De båda bedömningsgrunderna samverkar (Figur 2.2). Förekomst av vissa arter är ett
kvitto på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur
bra biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta eller mer
specialiserade arter desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande
arter som inte ställer några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de
förekommer på.
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Lågt naturvärde

Visst naturvärde
Naturvärdesklass 4

Obetydligt
biotopvärde

Visst biotopvärde

Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3

Mindre sannolikt resultat

Påtagligt
biotopvärde

Högt biotopvärde

Bedömningsgrund biotop
Figur 2.2. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser.
Motsvarar schemat i Svensk Standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med
avseende på färger. Notera att samma färgkodning används i kartorna i Kapitel 3.3 för att ge en översikt
över vilken naturvärdesklass olika områden har tilldelats.

De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än
vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.
Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande:
•

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1. Denna naturvärdesklassning kan
innebära att en biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är
nationellt eller internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura2000naturtyper) och/eller att hotade arter förekommer.

•

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Områden med denna naturvärdesklass
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens nyckelbiotoper vara
exempel på sådana områden.

•

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss naturtyp
med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå. Däremot
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bedöms området vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana
områden.
•

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är ett frivilligt tillägg
till grundutförandet som kan vara användbart för områden som tydligt påverkats
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar,
men motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som
inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.

•

Lågt naturvärde. Områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog,
intensivt brukad åkermark eller liknande.

Föreliggande naturvärdesinventering har utförts med grundutförandet på fältnivå med
detaljeringsgrad medel (kapitel 4.1 – 4.4, SIS 2014a), tillägget Detaljerad redovisning av
artförekomst har tillämpats. Inventeringstillfället i augusti 2019 utfördes även tillägget
Fördjupad artinventering med avseende på fridlysta växtarter, mossor, svampar och lavar.
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3 Naturvärdesinventering
3.1 Kända naturvärden
Inventeringsområdet och närområdet omfattas inte av något formellt skydd. Inga kända
naturvårdsarter finns rapporterade från inventeringsområdet (Artportalen 2019). På
landskapsnivå återfinns mycket stora skyddade områden främst i det fjällnära bältet
norrut, där både Muddus nationalpark och det stora nybildade naturreservatet JielkkáRijmagåbbå ligger på ungefär en mils avstånd (Figur 3.1-3.4). I närområdet finns ett antal
utpekade nyckelbiotoper, som signalerar förekomst av skogspartier med höga
naturvärden (Naturvårdsverket 2020).
Inventeringsområdet är en mindre del av ett mycket stort sammanhängande
våtmarksområde som sammankopplar flera större myrar i området benämnda Bromyren,
Stormyren, Björnmyren och Kallomyren (Figur 3.2-3.4). Dessa har i modern tid blivit
åtskilda från inventeringsområdet av väg E45 samt Inlandsbanan som löper igenom
området i nord-sydlig riktning. Västra delen av inventeringsområdet avgränsas dessutom
från omkringliggande mark av en högspänningsledning.
Bromyren, vars östra ände ingår i inventeringsområdets nordvästra hörn har klassats till
Klass 2 - Högt naturvärde vid Våtmarksinventeringen i Norrbottens län (Naturvårdsverket
2019). Bromyren utgör ett myrkomplex kring Sjatjerimbäcken som väster om
inventeringsområdet breder ut och förgrenar sig och utgör tillflöde till den större
myrtjärnen Luoppal, innan bäcken byter namn till Kvarnbäcken och rinner ut i sjön
Vajkijaure. Äldre dikningar på angränsande odlingsmark ses på flygbilder över myren,
och vattennivån i tjärnen tycks högre i nutid jämfört med ett äldre flygfoto från 1960
(Historiska flygfoton, https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).
Öster om inventeringsområdet finns ett annat stort myrområde, Stormyren, avskilt från
inventeringsområdet av Inlandsbanan. Även detta område har klassificerats till Klass 2 Högt naturvärde i Våtmarksinventeringen.
I Våtmarksinventeringen har Klass 2-objekt beskrivits som områden med ”höga naturvärden
och skall så långt som möjligt undantas från ingrepp som påverkar dess hydrologi och därmed
våtmarkens naturliga utveckling” (Westerberg & Rynbäck Andersson 2004). Som en generell
riktlinje likställs Våtmarksinventeringens objekt av Klass 1–2 med naturvärdesområden av
Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) inom Svensk Standard (SIS 2014b).
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Figur 3.1. Formellt skyddade områden, samt nyckelbiotoper, på landskapsnivå runt inventeringsområdet i
Vajkijaur.

Figur 3.2. Naturvärdesklassade våtmarker inom och utanför formellt skyddade områden på landskapsnivå
runt inventeringsområdet i Vajkijaur.
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Figur 3.3. Kända naturvärden inom ett område på cirka 2 x 1 mil runt inventeringsområdet i Vajkijaur.

Figur 3.4. Kända naturvärden lokalt kring inventeringsområdet i Vajkijaur.
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3.2 Översiktlig beskrivning av området
Inventeringsområdet omfattar ett cirka 40 hektar stort, flackt, mosaikartat område med
myrmark (Figur 3.2), talldominerad skogsmark på torrare myrholmar och mellan dessa
övergångszoner av tallbevuxen myrmark.

Figur 3.2. Inom inventeringsområdet finns mycket myrmark, som till stor del är tallbevuxen, Delområde 1.

Större delen av myrmarken är av mineralfattig typ, med växter som kallgräs, taggstarr,
sumpstarr och vattenklöver samt olika vitmossor i bottenskiktet. Vid
naturvärdesbedömning av mineralfattig myrmark tas aspekter som naturlighet, storlek,
hydrologisk variation, förekomst av gamla träd i åtanke. Som en generell riktlinje uppnår
orörda myrar oavsett storlek Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och större öppna
myrar generellt Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) (SIS 2014b).
Ett mindre område i inventeringsområdets sydöstra kant var tydligt mer mineralberikad
med förekomst av intermediärkärrsväxter som björnbrodd, tuvstarr, nålstarr och i
bottenskiktet brunmossor som mässingmossa och röd skorpionmossa.
Avverkningar har utförts under 2018 vilket lett till en tydlig minskning av mängden
uppvuxen skog inom inventeringsområdet. Den kvarvarande skogsmarken är till
övervägande del tydligt brukad (Figur 3.3), men vissa spår av värdeelement och
värdestrukturer återfinns här och var, som ett flerskiktat trädbestånd, naturligt föryngrad
skog med tall, gran och björk samt förekomst av enstaka spärrgreniga tallar, tallågor,
tallstubbar med kolad ved och talltorrakor (Figur 3.4).
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Figur 3.3. Brukad tallskog inom inventeringsområdet.

Figur 3.4. Inom inventeringsområdet återfanns i den annars brukade tallskogen enstaka
naturvärdeselement som kolade tallstubbar och spärrgrenig äldre tall.
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3.3 Naturvärdesområden
Tre delområden har bedömts uppfylla kriterierna för att betraktas som
naturvärdesområden enligt Svensk Standard (SIS 2014a, SIS 2014b) (Figur 3.5). Två
delområden har bedömts uppnå Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och ett delområde
har bedömts uppnå Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3).

Figur 3.5. Tre delområden inom inventeringsområdet (orange linje) har bedömts uppfylla kraven för
naturvärdesklassning. Grön polygon = Naturvärdesklass 2, gul polygon = Naturvärdesklass 3.
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Delområde 1: Nordöstra delen av Bromyren (naturvärdesklass 2)
Biotop: Sträng-blandmyr / Topogent kärr / Mosse av nordlig typ
Beskrivning: Ett cirka 10 hektar stort myrområde av fattigkärrskaraktär med mjukmatteoch fastmattepartier samt en betydande andel tallbevuxen myrmark (Figur 3.6). Ett mindre
dike syns på flygfoto i närheten av väg E45. Vid inventering noterades växtarter som är
typiska för mineralfattiga kärr som kallgräs, taggstarr och sumpstarr, samt olika vitmossor
i bottenskiktet. De två förstnämnda arterna är typiska för Natura 2000-naturtypen 7140
Öppna mossar och kärr (Naturvårdsverket 2011a). Området ingår i det 256 hektar stora
myrområdet Bromyren som bedömts som Klass 2 – Högt naturvärde inom Våtmarksinventeringen i Norrbottens län.
Bedömning: Viktiga värdelement och värdestrukturer som återfinns i myren var låg
mänsklig påverkan och en i stora drag naturlig hydrologi, variation mellan torra och blöta
partier och tendens till sträng-flark struktur, samt förekomst av gamla senvuxna tallar. I
området noterades förekomst av enstaka typiska arter. Naturvärdesbedömningen av
delområdet tar i hänsyn att delområdet ingår i ett större myrområde. Delområdet bedöms
uppnå påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde, vilket ger Högt naturvärde
(naturvärdesklass 2).

Figur 3.6. Myrmark i delområde 1.
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Delområde 2: Intermediärt kärr i sydost (naturvärdesklass 2)
Biotop: Intermediärt kärr / Topogent kärr / Mosse av nordlig typ
Beskrivning: Ett 0,6 hektar (totalt 2 hektar) stort myrparti längs inventeringsområdets
sydöstra kant med vattenspeglar, mjukmattepartier samt torrare partier med senvuxen tall
(Figur 3.7). Det finns en antydan till sträng-flark-struktur. Ett äldre dike, nu igenvuxet, kan
urskiljas på äldre flygfoton i öst-västlig riktning längs inventeringsområdets södra kant.
Förekomst av vissa rikkärrsväxter och mossor indikerar viss mineralförekomst i myren.
Noterade arter var snip, björnbrodd, kärrspira, nålstarr, dytåg, blåtåtel, mässingmossa, röd
skorpionmossa, myruddmossa och flikbålmossa. En överblommad orkidé noterades med
cirka 20 exemplar spridda i området (inklusive fynd strax utanför inventeringsområdet).
Troligen utgörs fynden av ängsnycklar, vilket stämmer med att bladen var ofläckade; arten
växer vanligen mineralberikade kärr. Artsammansättningen i delområdet motsvarar ett
intermediärt kärr, med fastmattevegetation av starr-ört-brunmosstyp och mjukmattelösbottenvegetation av starr-brunmoss-typ (3.4.2.1 och 3.4.3., Påhlsson 1998,
Naturvårdsverket, 2011b och 2017).
Bedömning: Delområdets biotopvärde bedömdes trots förekomst av ett äldre dike vara
påtagligt genom förekomst av ett intermediärt kärr med vissa intressanta strukturer som
variationer mellan myrgölar, mjukmattepartier och tallbeväxta strängar. Delområdet
bedöms uppnå påtagligt artvärde, genom förekomst av en orkidé samt flera arter knutna
till intermediära kärr. Sammantaget uppnår delområdet Högt naturvärde (naturvärdesklass
2).

Figur 3.7. Intermediärt kärr i delområde 2.
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Delområde 3: Mindre myrområde mellan väg E45 och Inlandsbanan – Naturvärdesklass 3
Biotop: Topogent kärr
Beskrivning: Mineralfattig myr på knappt 2 hektar som förbinder två öppna myrpartier i
området mellan väg E45 och Inlandsbanan (Figur 3.8). Myren är relativt orörd av dikning,
men onaturligt avgränsad i väster av väg E45 och i öster av Inlandsbanan. Vid besöket
noterades bl.a. tuvsäv (typisk art för naturtypen 7140 Öppna mossar och kärr,
Naturvårdsverket 2011a) i fältskiktet och olika vitmossor i bottenskiktet, vilket indikerar
att myren är av mineralfattig typ.
Bedömning: I enlighet med de generella riktlinjerna i Svensk Standard för orörda
myrområden bedöms delområdet uppnå Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Som
motivation ges visst biotopvärde då myren är relativt opåverkad av mänsklig påverkan,
samt innehåller vissa värdeelement och strukturer som myrgölar, mjukmattepartier,
fastmarkssträngar och en naturlig övergång till tallbeväxt myrmark. Delområdet bedöms
ha visst artvärde genom förekomst av en noterad naturvårdsart.

Figur 3.8. Delområde 3 är en mindre myr med vissa öppna vattenspeglar längst i öster i
inventeringsområdet.
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3.4 Artfynd
Vid fältinventering i augusti 2019 låg särskilt fokus vid att hitta arter som är upptagna i
Artskyddsförordningen och därigenom har någon typ av rättsligt skydd, antingen genom
nationell fridlysning eller en fridlysning med grund i EU:s Art- och
habitatdirektiv/Fågeldirektiv (SFS 2007:845).
Fokus vid inventering i fält låg på förekomster av mossor och kärlväxter som är nationellt
fridlysta samt upptagna i Art- och habitatdirektivet (s.k. Natura 2000-arter). Tänkbara
arter i våtmarksmiljöer i Norrbotten är exempelvis olika orkidéer, myrbräcka (NT),
käppkrokmossa (NT), långskaftad svanmossa (NT) och taigakrokmossa (EN). Flera av
dessa är dock tämligen sällsynta, och har speciella miljökrav.
Utav dessa arter har en överblommad orkidéart påträffats med spridda förekomster i
kärret i Delområde 2 (Figur 3.9). Den något rikare kärrmiljön, samt vissa fältkännetecken
som ofläckade blad, stämmer väl in på ängsnycklar. Ängsnycklar är en nationellt fridlyst,
allmän-mindre allmän, orkidéart som förekommer i hela landet. Arten har bedömts vara
livskraftig i Sverige (Gärdenfors 2015).
Alla intressanta artfynd redovisas med koordinater i Tabell A1, Appendix.

Figur 3.9. Orkidé i delområde 2, sannolikt en överblommad planta av ängsnycklar.
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4 Artskyddsutredning
Sverige har införlivat Art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 1992/43/EEG) samt
Fågeldirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG) som svensk lag
genom Artskyddsförordningen (AF) (SFS 2007:845). Arter som är fridlysta med ett allmänt
skydd genom AF 4,5 §§ benämns i Bilaga 1 till Artskyddsförordningen med bokstaven N.
För N-arter är det generellt sett förbjudet att skada eller döda individer samt att förstöra
arternas livsmiljöer.
Alla vilda fågelarter i Sverige har ett likvärdigt skydd som N-arter enligt §4 AF. I praktiken
har detta skydd dock ofta begränsats till följande kategorier av arter: rödlistade arter, arter
upptagna i Fågeldirektivets Bilaga 1, samt övriga arter med en pågående
populationsminskning (Naturvårdsverket 2009).
För dessa fridlysta arter (N-arter/fåglar) gäller att de bör ha en gynnsam bevarandestatus.
Tillståndspliktig verksamhet såsom bygglov, vindkraftsanläggning, gruvdrift, som har en
påtagligt negativ påverkan på en sådan arts bevarandestatus på lokal, regional eller
nationell nivå är därför inte tillåtlig enligt AF.
I AF finns även arter med nationellt skydd listade som ej är skyddade på EU-nivå. Bland
dessa finns de arter som är upptagna i Bilaga 2 och som är nationellt eller regionalt fridlysta
enligt 6, 8, 9§§ i AF. Denna skyddslistning innebär i korthet att det är förbjudet att döda
eller skada groddjur, kräldjur eller ryggradslösa djur (6 §), plocka, gräva upp eller skada
växtarter (8 §), eller dra upp växter med rötterna (9 §).
För exploatering av arternas habitat och/eller åtgärder som leder till dödande av arter som
är fridlysta med avseende på någon av 4,5,6,8,9 §§ i AF finns ett generellt krav på att söka
dispens hos den berörda Länsstyrelsen. Dispens förutsätter att det inte finns någon annan
lämplig lösning och att berörd arts bevarandestatus inte påverkas negativt.
I detta kapitel ges en översikt över berörda fågelarter och övriga fridlysta grupper som
förekommer i trakten. I ett andra steg görs en analys huruvida den planerade
exploateringen i detaljplanen kan ha en negativ inverkan på arternas bevarandestatus.

4.1 Påverkan på djur och natur
Jokkmokks kommun har för avsikt att detaljplanelägga delar av Vajkijaur 3:18, och
därigenom omföra marken till industrimark. På sikt beräknas planområdet (Fig. 4.1)
rymma 30 000 m2 industribyggnader såväl som angränsande parkeringsytor samt
lastnings- och lossningsutrymmen (Jokkmokks kommun 2019).
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har genomförts för att bedöma den bedömda
påverkan som medförs på bland annat naturmiljö och yt- och grundvatten (Jokkmokks
kommun 2019). Den fysiska exploateringen i sig berör främst ytor med låga naturvärden,
hyggesmark. Dock görs ett anspråk på 2 hektar av Delområde 1 – Bromyren. VMI-objektet
Bromyren som delområdet utgör nordöstra änden av är totalt 258 hektar stor, och intrånget
uppgår till knappt 0,8% av den totala arealen. Även den lilla våtmarken i Delområde 3
kommer påverkas, utifrån gränsdragningen i Figur 4.1 görs anspråk på större delen av
delområdet.
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Utöver den fysiska exploateringen kommer våtmarkerna i Delområde 1 och 3 ta emot
dagvatten från den planerade verksamheten. Dagvattenrening är en föreslagen
skyddsåtgärd för att skydda Bromyren från negativ påverkan, t.ex. tillförsel av
näringsämnen. Våtmarkernas hydrologi och biologi bedöms kunna bevaras i stor
utsträckning (Jokkmokks kommun 2019).
Byggprocessen bedöms medföra störningseffekter, i form av buller och visuell störning. En
specifik bullerutredning har inte gjorts som del av MKB:n varför denna bedömning utgår
ifrån försiktighetsprincipen. Vid drift kan det också förekomma en viss störning genom
buller och ökad mänsklig närvaro, dock troligen av mer marginellt slag jämfört med övriga
förekommande störningskällor. I nuläget finns en tydlig mänsklig närvaro och störning i
närområdet genom biltrafik på väg E45, sporadisk tågtrafik på Inlandsbanan, samt flera
ledningsgator för högspänning och ett stort ställverk.
Kumulativa effekter bör tas i beaktande för att ge en helhetsbild av negativ påverkan på
natur- och artvärden, utöver den tillståndskrävande verksamhet som bedöms. I
närområdet bedöms vägtrafik och skogsbruk vara de två huvudsakliga verksamheter med
påverkan på djurlivet, där skogsbruk kan vara negativt för djur och fågelarter som är
beroende av äldre skogsmark genom en minskning av habitat, samtidigt som det är en
tillfällig störningskälla för arter i omgivningarna. Författaren känner inte till någon
ytterligare planerad tillståndskrävande verksamhet i närområdet som kan leda till
kumulativa negativa effekter för naturmiljön. Det finns dock ambitioner att rusta upp
Inlandsbanan längs sträckan Arvidsjaur-Gällivare, bland annat för att kunna öka
godstrafiken längs järnvägen (https:/ /inlandsbanan.se/infrastruktur/projektinlandslanken).
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Figur 4.1. Planområde i förhållande till naturvärdesklassade delområden. Figur kopierad från MKB
(Jokkmokks kommun 2020).
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4.2 Fåglar
Kända naturvärden – Fåglar
Fältbesök i och kring planområdet har gjorts för sent på säsongen (augusti samt oktober)
för att kunna iaktta vilka arter som häckar där. För att få en tydligare bild av fågellivet i
området har rapporterade artfynd därför inhämtats från Artportalen. Närområdet får
anses relativt välrapporterat på Artportalen, särskilt med tanke på regionens glesboddhet.
Inga fågelobservationer har dock gjorts direkt inom planområdet eller
inventeringsområdet för naturvärdesinventering.
Vissa fågelobservationer från närområdet har även tagits från inventeringsrapporterna
från Våtmarksinventeringen. Sådana rapporter finns enbart från Klass 1-objekt. I
närområdet är det Ållojauregegge samt Reusa-ape som har noterade fågelobservationer.
Dessa objekt nås inom 5 km från planområdets centrumpunkt. Det uppges att både
Ållojauregegge och Reusa-ape hyser ett rikt fågelliv (Länsstyrelsen Norrbotten 2002). Sjön
Östra Ållojaure beskrivs specifikt som en bra häck- och rastlokal.

Negativa effekter på fågellivet
Den genomförda detaljplanen skulle medföra en minskning av habitat i form av mindre
våtmarksytor i storleksordningen 5 hektar. Minskningen kan betraktas som marginell om
man ställer den mot de stora arealer liknande våtmarker som finns i närområdet. En
eventuell habitatpåverkan tillkommer genom den hydrologiska störning som skapas
genom tillförsel av dagvatten. Övrig mark som skulle påverkas utgörs av hyggen, med
låga naturvärden.
Byggnationerna bedöms medföra även indirekta effekter genom störning, främst genom
ljud men även visuell störning samt ökad mänsklig närvaro generellt. Störning på
fågellivet vid konstruktionsarbete har i några fall orsakat störningar av häckande fåglar i
omgivningen, men i de flesta fall är dessa effekter begränsade till byggnationstiden och
fåglarna återkommer sedan igen, givet att störningsnivåerna återgår till låga nivåer
(Naturvårdsverket 2004). Exempelvis har uppförande av vindkraftverk visats ha en
tillfälligt negativ effekt på vissa arter, men att dessa sedan återhämtar sig under driftsfasen.
Studier på skogslevande fåglar i Holland, har visat på mindre täta förekomster av flera
arter i närheten av tätt trafikerade vägar (>5000 fordon per dag) (Naturvårdsverket 2004).
Vid sådana motorvägar iakttogs tydliga minskningar av fågeltätheter på 100 – 250 m
avstånd från, med märkbara effekter på avstånd av 1700 m – 3530 m bort i jordbruksmark.
Effekten ökade beroende på hur mycket trafik som passerade på vägen och även beroende
på hur öppet det omgivande landskapet var. I en syntesrapport från 2013 ger en generell
modell av påverkan på fågellivet där vägar med >5000 årsmedeldygnstrafik bedöms
påverka 10% av fågellivet, och 30 000 fordon bedöms påverka 55% av arterna (Helldin
2013). Vissa studier har noterat effekter även vid små vägar, där rastande sjöfågel, gäss och
svanar påverkats i högre grad än vissa andra grupper. Även vadare har noterats störas vid
så låg trafikvolym som 150 fordon per dag. Studieresultaten är ofta spretiga, t.ex. har vissa
studier funnit lägre tätheter av tofsvipa och rödspov invid motorvägar medan en annan
inte fann några effekter på tofsvipepopulationen när en väg drogs genom ett
våtmarksområde (Naturvårdsverket 2004).
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På väg E45 (hastighetsgräns 100 km/h) passerar mellan 800-1500 fordon per dag under
maj-september (http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation) och vägsträckan går i ett
flackt, relativt öppet landskap med omväxlande myr och skog. Givet underlaget är det
svårt att bedöma hur stor störning som denna väg medför på omgivande fågelliv. En
konservativ uppskattning är att vägtrafiken medför vissa störningseffekt på mer känsliga
störningskänsliga fågelarter 100 - 200 m bort från vägen. Med denna bedömning så
påverkas fågellivet i större delen av planområdet av negativa störningseffekter redan i
nuläget, under häckningstid.
Forskningsresultat för annan typ av störning t.ex. förekomst av människor har inte gett
några entydiga resultat, där det för vissa fågelarter setts effekter men inte för andra arter.
Dock har det på vägar konstaterats att stannande fordon orsakade mer störning av gäss
och svan än de som endast passerade. Skogshöns har noterats känsliga för passerande
skidåkare och friluftsliv vid sina lekplatser. Storspov har noterats undvika skogsstigar upp
till 200 m avstånd.
Vissa fågelarter har noterats ha ett undvikande beteende i närheten av kraftledningar vid
sina rast- och övervintringslokaler (gäss och svanar). En kraftledning passerar just väster
om planområdet i nord-sydlig riktning och ifrån transformatorstationen just söder om
planområdet löper kraftledningar i alla fyra väderstreck.
Inlandsbanan passerar i östra kanten av planområdet. Då rälsen har så pass låg trafiktäthet,
med enstaka dagliga tåg under sommarhalvåret, bedöms störningseffekterna i närområdet
vara försumbara, relativt vägtrafiken. Det finns dock vissa ambitioner att öka
persontrafiken och att rusta upp järnvägen för att öka bärigheten för godstrafik (https:/
/inlandsbanan.se/infrastruktur/projekt-inlandslanken).

Skogsfåglar
I Tabell 3.1 listas skyddade fågelarter som främst häckar i skogsmiljöer (eller buskmarker)
och som förekommer i närområdet dvs har observerats inom en radie på 3 km (Tabell 4.1).
Inga fynd av järpe, pärluggla eller tretåig hackspett (NT) finns på Artportalen, men dessa
arter bedöms ändå som möjliga häckfågelarter i närområdet. I den direkta omgivningen
förekommer ett fåtal mindre nyckelbiotoper, de närmsta ligger ungefär 800 m ifrån
detaljplanen. Utöver denna förekommer mindre myrholmar med skog samt större arealer
med gles tallsumpskog.
Tabell 4.1. Observationer av skyddade skogs- och buskmarksfåglar i området kring planområdet i Vajkijaur
3:18. Arterna är skyddade genom Fågeldirektivet; antingen upptagna i Bilaga 1 (B1), alternativt upptagna
på den nationella rödlistan i kategori nära hotad (NT), sårbar (VU), hotad (EN), alternativt med minskande
nationell trend (Minskande. Sökning gjord på Artportalen (AP) (https://artportalen.se) i ett område kring
planområdet med 3 km radie, åren 2000-2020. Observationer även medtagna från de närliggande (inom 1
mil) Klass 1-våtmarker Ållojauregegga (Ålloj.) och Reusa-ape (Reusa.) med tillgängliga rapportblad
(Länsstyrelsen Norrbotten 2020). Arter med rapporterade häckningar eller häckningskriterier inom 1000
från planområdet har noterats som Ja, övriga arter där häckhabitat finns inom 1000 m noteras som Möjlig,
arter som tros ha vistats tillfälligt eller saknar lämpligt häckhabitat i området noteras som Osannolik.
Art
Kategori
AP obs inom 3 km
VMI obs
Häckning inom 1000 m
Buskskvätta
NT
4
Möjlig
Dvärgsparv
NT
12
Troligen tillfällig år 2001
Gråspett
B1
4
Osannolik
Järpe
NT, B1
0
Möjlig
Lappmes
NT
7
Ja
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Mindre hackspett
Orre
Pärluggla
Rosenfink
Rödvingetrast
Slaguggla
Sparvuggla
Spillkråka
Svartvit flugsnappare
Sävsparv
Tallbit
Talltita
Tjäder
Tretåig hackspett
Videsparv

NT
B1
B1
NT, B1
NT
NT, B1
B1
NT, B1
NT
NT
VU
NT
B1
NT, B1
NT

2
5
0
1
21
0
2
1
6
4
1
10
4
0
2

Ålloj. + Reusa.

Möjlig
Ja
Möjlig
Osannolik
Ja
Möjlig
Möjlig
Möjlig
Ja
Möjlig
Ja
Ja
Ja
Möjlig
Ja

Detaljplanen som förs fram i nuläget påverkar i direkt mening endast hyggesmark och
bedöms därför inte medföra någon minskning av habitat för skogslevande arter. På
hyggesmark kan visserligen arter som buskskvätta (NT) häcka och fler arter använda
marken för födosök men då habitatet endast tillfälligt är lämpligt och kommer växa igen
bedöms inte detta som en negativ effekt. Hyggesmark är också mycket vanligt
förekommande i närområdet.
Det bedöms finnas en risk att byggplanerna bedöms kunna orsaka en tillfällig minskning
av ett fåtal häckningar i närområdet på grund av vissa störningseffekter under
byggnationsperioden. Störningseffekterna under drift bedöms som försumbar då störning
redan förekommer genom vägtrafiken på väg E45. Visuell störning från byggnader, fordon
och människor kan påverka något större ytor naturområden än de som påverkas av väg
E45.
För inga av de skogslevande fåglarna bedöms planen medföra en betydande negativ
konsekvens för lokal bevarandestatus.

Våtmarksfåglar
I Tabell 4.2 listas skyddade våtmarksfåglar i närområdet, dvs. arter som har observerats i
närområdet eller bedöms kunna förekomma i närområdet.
De våtmarkspartier som skulle tas i anspråk av den planerade detaljplanen utgörs av gles
tallbevuxen myr, samt öppna fattigkärrspartier med fast- och mjukmatta. I denna typ av
miljöer häckar flera vadarfåglar, varav vissa rödlistade eller skyddsklassade arter som
förekommer i närområdet. Grönbena och trana har noterats som häckande inom 1 km från
detaljplaneområdet, dessa arter är upptagna i Bilaga 1 till Fågeldirektivet, båda har dock
ökande eller stabila populationer.
Detaljplanen skulle innebära en minskning av storleksordningen 5 hektar av myrmark som
utgör ett potentiellt habitat för enstaka individer av dessa våtmarksfåglar. För
störningskänsliga arter kan denna mark redan i nuläget vara sämre häckningshabitat och
födosöksområde på grund av vägtrafik från väg E45.
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Störningseffekter under byggnationen kan ha en viss negativ effekt på häckande
våtmarksfåglar i omgivande myrmark, främst delar av Bromyren och Stormyren.
Byggplanerna kan möjligen orsaka en tillfällig minskning av ett fåtal häckningar i
närområdet på grund av störningseffekter under byggnationsperioden, om dessa
överskrider effekterna av övriga störningskällor. Störningseffekterna under drift bedöms
som försumbar då störning redan förekommer genom vägtrafiken på väg E45. Visuell
störning från byggnader, fordon och människor kan påverka något större ytor
naturområden än de som påverkas av väg E45.
För inga av våtmarksfåglarna bedöms planen medföra en betydande negativ påverkan på
lokal bevarandestatus.
Tabell 4.2. Observationer av skyddade fågelarter knutna till våtmarker i området kring planområdet i
Vajkijaur 3:18. Arterna är skyddade genom Fågeldirektivet; antingen upptagna i Bilaga 1 (B1), alternativt
upptagna på den nationella rödlistan i kategori nära hotad (NT), sårbar (VU), hotad (EN), alternativt med
minskande nationell trend (Minskande. Sökning gjord på Artportalen (AP) (https://artportalen.se) i ett
område kring planområdet med 3 km radie, åren 2000-2020. Observationer även medtagna från de
närliggande (inom 1 mil) Klass 1-våtmarker Ållojauregegga (Ålloj.) och Reusa-ape (Reusa.) med tillgängliga
rapportblad (Länsstyrelsen Norrbotten 2020). Arter med rapporterade häckningar eller häckningskriterier
inom 1000 från planområdet har noterats som Ja, övriga arter där häckhabitat finns inom 1000 m noteras
som Möjlig, arter som tros ha vistats tillfälligt eller saknar lämpligt häckhabitat i området noteras som
Osannolik.
AP Obs 3
VMI Obs inom 1
Häckning inom
Kategori
km
mil
1000 m
Brushane
VU, B1
2
Ålloj. + Reusa.
Möjlig
Drillsnäppa
NT
1
Möjlig
Grönbena
B1
5
Ålloj. + Reusa.
Ja
Ljungpipare
B1
14
Möjlig
Myrsnäppa
Negativ trend
0
Möjlig
Storspov
EN
24
Möjlig
Svartsnäppa
NT
0
Ålloj. + Reusa.
Möjlig
Trana
B1
5
Ja

Sjöfåglar
Planområdets myrmark innehåller inga större gölar med öppna vattenspeglar. I
Delområde 3, förekommer en liten mycket grund vattengöl. I planområdets närområde
finns rapporterade fågelobservationer av häckande änder, lommar och övriga simfåglar,
se Tabell 4.3. Häckande bläsand, storlom och sångsvan finns noterade från tjärnen Luoppal
vars närmsta kant ligger 500 m från planområdet. Ett par andra myrtjärnar i närområdet
ligger på 200 - 300 m avstånd och skulle kunna vara mer känsliga. Fiskgjuse häckar i grova
tallar, ofta men inte alltid i närhet till vatten, och födosöker i sjöar.
Byggnationen bedöms kunna ha en viss störningseffekt på sjöfågel vid höga bullernivåer.
Sådan störning skulle möjligen kunna orsaka en tillfällig minskning av ett fåtal häckningar
i närområdet på grund av störningseffekter under byggnationsperioden. Visuell störning
från byggnader, fordon och människor kan dock påverka ytterligare naturområden än de
från väg E45.
För inga av sjöfågelarterna bedöms planen medföra en betydande negativ påverkan på
lokal bevarandestatus.
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Tabell 4.3 Observationer av skyddade fågelarter knutna till öppet vatten i området kring planområdet i
Vajkijaur 3:18. Arterna är skyddade genom Fågeldirektivet; antingen upptagna i Bilaga 1 (B1), alternativt
upptagna på den nationella rödlistan i kategori nära hotad (NT), sårbar (VU), hotad (EN), alternativt med
minskande nationell trend (Minskande. Sökning gjord på Artportalen (AP) (https://artportalen.se) i ett
område kring planområdet med 3 km radie, åren 2000-2020. Observationer även tagna från de närliggande
(inom 1 mil) Klass 1-våtmarker Ållojauregegga (Ålloj.) och Reusa-ape (Reusa.) med tillgängliga rapportblad
(Länsstyrelsen Norrbotten 2020). Arter med rapporterade häckningar eller häckningskriterier inom 1000
från planområdet har noterats som Ja, övriga arter där häckhabitat finns inom 1000 m noteras som Möjlig,
arter som tros ha vistats tillfälligt eller saknar lämpligt häckhabitat i området noteras som Osannolik.
Häckning inom
Art
Kategori
AP Obs 3 km VMI Obs
1000 m
Bläsand
VU
15
Ja
Dvärgmås
B1
1
Möjlig
Fiskgjuse
B1
7
Ålloj.
Möjlig
Kricka
VU
7
Ålloj. + Reusa
Ja
Salskrake
B1
2
Ja
Skrattmås
NT
3
Möjlig
Smalnäbbad simsnäppa
B1
0
Möjlig
Smålom
NT, B1
5
Ja
Stjärtand
VU
2
Reusa
Möjlig
Storlom
B1
12
Reusa
Ja
Svärta
VU
2
Möjlig
Sångsvan
B1
24
Ålloj. + Reusa
Ja
Tajgasädgås
VU
1
Möjlig

Övriga fåglar
Flertalet rovfåglar bedöms inte påverkas i någon märkbar utsträckning då de förekommer
i så låga tätheter att häckningar inom planområdet är mycket osannolika, och även mindre
sannolika i närområdet (Tabell 4.4). Jorduggla har noterats en handfull gånger jagandes
kring jordbruksmarken i närliggande byn Vajkijaur, så en häckning i närområdet får
betraktas som möjlig. Detsamma kan gälla blå kärrhök (NT), som dock bara noterats vid
ett tillfälle i närområdet. Även stenfalk (NT) och pilgrimsfalk (NT) häckar stundom på
öppna myrar men mindre ofta och har bara noterats vid enstaka tillfällen. Både kungsörn
och havsörn häckar typiskt i grova tallar, den förstnämnda främst i mer kuperad
skogsmark och den sistnämnda mer allmänt i kustlandet, dock kan det inte uteslutas att
häckningar förekommer i närområdet. Vissa arter som kråka (NT) trivs i människans
närvaro, eller i kulturmark som inte förekommer i anslutning till planområdet. Vissa arter
har rapporterats i människans närhet men kan även kan häcka i naturmiljöer, t.ex. grönfink
(EN) och tornseglare (EN). Ytterligare arter som påträffats är troligen tillfälliga i
närområdet, t.ex. lappsparv (VU), myrspov (VU) och bergand (Tabell 4.4).
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Tabell 4.4 Observationer av skyddade övriga fågelarter i området kring planområdet i Vajkijaur 3:18.
Arterna är skyddade genom Fågeldirektivet; antingen upptagna i Bilaga 1 (B1), alternativt upptagna på den
nationella rödlistan i kategori nära hotad (NT), sårbar (VU), hotad (EN), alternativt med minskande
nationell trend (Minskande. Sökning gjord på Artportalen (AP) (https://artportalen.se) i ett område kring
planområdet med 3 km radie, åren 2000-2020. Arter med rapporterade häckningar eller häckningskriterier
inom 1000 från planområdet har noterats som Ja, övriga arter där häckhabitat finns inom 1000 m noteras
som Möjlig, arter som tros ha vistats tillfälligt eller saknar lämpligt häckhabitat i området noteras som
Rastande alternativt Osannolik.
AP Obs 3
Art
Kategori
Häckning inom 1000 m
km
Bergand
EN
3
Rastande
Blå kärrhök
NT, B1
1
Möjlig
Fjällvråk
NT
1
Möjlig
Grönfink
EN
18
Möjlig
Gulsparv
NT
7
Möjlig
Havsörn
NT
3
Möjlig
Hussvala
VU
2
Möjlig
Hökuggla
B1
3
Möjlig
Jorduggla
B1
5
Möjlig
Kråka
NT
11
Möjlig
Kungsörn
NT, B1
1
Möjlig
Lappsparv
VU
3
Rastande
Myrspov
VU, B1
1
Rastande
Pilgrimsfalk
NT, B1
1
Möjlig
Stenfalk
NT, B1
1
Möjlig
Tornseglare
EN
1
Möjlig

4.3 Groddjur
Åkergroda (N-art) och vanlig groda (AF 6§) är allmänna i fuktiga miljöer i större delen av
landet och potentiella lekvatten finns i de blötare myrpartierna i planområdet. Närboende
har observerat grodor (åkergroda eller vanlig groda) inom planområdet (Norrbottenskuriren 29/9-2020).
Den tänkta exploateringen av våtmarksytor i planområdet skulle kunna ge en marginell
minskning av habitat för groddjur, men närområdet består till stor del av lämpliga fuktiga
miljöer så detta bedöms ha mycket liten inverkan på den lokala populationen. Både
åkergroda och vanlig groda har gynnsam bevarandestatus i hela landet (Naturvårdsverket
2020).
Detaljplanen bedöms ha en obetydlig eller marginell påverkan på habitatkonnektivitet för
groddjur i området, som bedöms som god. Inlandsbanan och väg E45 är i nuläget möjliga
barriärer, men bör kunna korsas då vägkanterna och banvallen är relativt flacka.
För inga av groddjuren bedöms planen medföra en betydande negativ påverkan på lokal
eller regional nivå. Då det inte är utrett huruvida det förekommer lekvatten i planområdet
kan en viktig skyddsåtgärd vara att undvika markarbeten under reproduktions- och
uppfödningsperioder, så att ett oavsiktligt dödande av groddjur undviks.
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4.4 Fladdermöss
Alla Sveriges fladdermusarter är skyddade och upptagna Bilaga 4 i Art- och
habitatdirektivet. Nordfladdermus (NT) och tajgafladdermus är de enda arter med fast
förekomst i Norrbottens inland. Inga av arterna bedöms påverkas negativt av den
föreslagna detaljplanen även om nordfladdermus kan tänkas tillfälligt uppehålla sig i
området; planområdet innehåller dock inga habitat av särskilt intresse för fladdermöss.

4.5 Ryggradslösa djur
Kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka är två N-arter som främst förekommer i
rikare kärrbiotoper med större förekomst av baskatjoner, typiskt kalkkärr, och bedömdes
ha en låg sannolikhet att förekomma i närområdet.

4.6 Övriga arter
Inga övriga skyddade arter av ryggradsdjur, kärlväxter, mossor, lavar och svampar
bedöms påverkas av detaljplanen. Fynden av orkidén ängsnycklar är alla söder om
planområdet där hydrologin inte ska påverkas.

4.7 Slutsats
Den planerade fysiska exploateringen av Vajkijaur som specificeras i förslag till detaljplan
skulle beröra delar av Delområden 1 och 3 genom direkt fysisk exploatering varför en
minskning av nuvarande fattigkärr i ordningen 5 hektar kan förväntas. Angränsande
våtmarkers hydrologi och biologi bedöms kunna bevaras i stor utsträckning (Jokkmokks
kommun 2019).
De delar av planområdet där våtmarker kan komma att exploateras utgör potentiellt
habitat för fridlysta fågelarter såsom grönbena och storspov (NT) samt groddjur som
åkergroda (N-art). Dock finns det så pass stora arealer av likvärdigt habitat i närområdet
att påverkan bedöms vara högst marginell, ens på dessa arters lokala bevarandestatus. I
övrigt bedöms inga viktiga habitat påverkas av den fysiska exploateringen, då övrig mark
som ingår i detaljplanen utgörs av hyggesmark.
Planområdet omfattas idag av buller och visuell störning från väg E45, Inlandsbanan samt
närliggande högspänningsledningar. Skulle byggnationen av planområdet orsaka en
påtaglig ökning av buller och visuell störning kan detta ha en viss negativ effekt på fåglar
i omgivande naturområden. Störningseffekter skulle i värsta fall kunna påverka arter
knutna till myrmark och öppet vatten t.ex. grönbena, bläsand (VU), smålom (NT), storlom
och sångsvan som häckar i närområdet. Även vissa skogsfåglar t.ex. tjäder kan drabbas
negativt om de störs under sina lektider. Dessa negativa effekter skulle troligen upphöra
under drift då det bedöms som att störningseffekter genom buller blir marginella, viss
visuell störning skulle dock kunna kvarstå.
Några förslag på skyddsåtgärder för att minimera eventuella störningseffekter på
fågellivet är som följer.
-

Undvik fysisk exploatering, t.ex. markarbeten, under den viktigaste häckningstiden
för fåglar i april-juli särskilt i våtmarkerna.

-

Undvik fysisk exploatering av potentiella lekvatten under parnings- och
uppfödningsperioder för groddjur.
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-

Begränsa buller under den viktigaste häckningstiden för fåglar.

-

Begränsa visuell störning, t.ex. genom att anlägga vegetationsskärmar gentemot
öppen myrmark i anslutning till planområdet.
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Appendix
Tabell A1. Intressanta artfynd vid inventering den 16 augusti 2019 i och kring inventeringsområdet i
Vajkijaur.
Arter
Snip, björnbrodd, mässingmossa, vattenklöver,
sumpstarr, småsileshår.
Snip, dvärgbjörk, sumpstarr, blåtåtel,
mässingmossa, dytåg.
Trådstarr, vattenklöver, Scorpidium sp.,
mässingmossa, korvskorpionmossa,
sumpbläddra, fjälligelknopp, dytåg.
Obest. orkidé 10 stänglar, möjligen
ängsnycklar. Snip, mässingmossa.
5 stänglar obestämd orkidé, möjligen
ängsnycklar. Snip, kärrspira, vitstarr, röd
skorpionmossa, myruddmossa, flikbålmossa
Snip, korvskorpionmossa
Nålstarr, blåtåtel, vattenklöver
Sumpbläddra, vattenklöver, blåtåtel,
korvskorpionmossa
Blåtåtel
Purpurvitmossa, björnbrodd, mässingmossa,
snip.
Lavskrika
Purpurvitmossa, björnbrodd, mässingmossa,
snip
Tuvsäv, vattenklöver, sumpstarr, taggstarr,
flaskstarr, kallgräs.
Snip, blåtåtel, myrtåg, ängsull
Tuvsäv, vattenklöver, sumpstarr, taggstarr,
flaskstarr, kallgräs.
Obest. orkidé, 3 stänglar. Möjligen
ängsnycklar.
Vitmossor, kallgräs, flaskstarr.
Taggstarr, blek skedmossa, vattenklöver,
vitmossor, tuvsäv, kallgräs, blåtåtel.
Sidensvans

Kommentar

E

N

Blöt mjukmatta, tuvor med snip.

713079

7402737

Fuktig källpåverkad glänta

713098

7402723

Fastmatta - mjukmatta

713125

7402717

Omväxlande mjukmatta, tuvor.

713134

7402703

713122

7402702

713160

7402705

713171

7402705

713186

7402704

Vegetationsrik fastmatta
Tallbeklädd myr med små inslag av blöta
myrgölar.
Ett par, födosökande
Tallbeklädd myr med små inslag av blöta
myrgölar.

713287

7402670

713298

7402673

713299

7402680

713309

7402705

Fattigkärr, mjukmatta.

713403

7402992

713366

7402651

713392

7403002

713357

7402693

713253

7403042

712975

7403233

712939

7403206

Gyttjiga lösbottenpartier samt
strängar/tuvor

Göl, med mjukmatta, lösbotten och
vattenspegel.

Mjukmatta
Mjukmatta med små gyttjiga
lösbottenpartier
noterad
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