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Sammanfattning 
På uppdrag av WSP Sverige AB har Pelagia Nature & Environment AB utfört en 
naturvärdesinventering av ett cirka 40 hektar stort område norr om Vajkijaur i Jokkmokks 
kommun. Naturvärdesinventeringen har utförts i enlighet med grundutförandet av 
Svensk Standard 199000:2014 (kapitel 4.1–4.4 i SIS 2014a) med detaljeringsgrad medel.  Vid 
inventeringstillfället i augusti 2019 låg särskilt fokus på eftersök av fridlysta arter upptagna 
i Artskyddsförordningen. 
 
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. 
 

 
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 inför detaljplaneläggning av ett cirka 40 hektar stort område 
nordöst om byn Vajkijaur, Jokkmokks kommun (Figur 1.1).  
 
Föreliggande naturvärdesinventering 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.  
 

 
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). 
 

 

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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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 Natura2000-
naturtyper) 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 
detaljeringsgraden medel (kapitel 4.1 – 4.4, SIS 2014a).  
  



Naturvärdesinventering Vajkijaur, Jokkmokks kommun 2018-2019 

 9/19 
 

3 Naturvärdesinventering 

3.1 Kända naturvärden 
Inventeringsområdet omfattas inte av någon typ av formellt skydd. Inga kända 
naturvårdsarter finns rapporterade från området (Artportalen 2019). 
 
Inventeringsområdet har tidigare varit del av ett sammanhängande våtmarksområde åt 
öster och väster som sammankopplade flera större myrar i området benämnda Bromyren, 
Stormyren, Björnmyren och Kallomyren (Figur 3.1). Dessa har i modern tid blivit åtskilda 
från inventeringsområdet av väg E45 samt järnvägen som löper igenom området i nord-
sydlig riktning.  
 
Bromyren, vars östra ände ingår i inventeringsområdets nordvästra hörn har klassificerats 
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 
tjärnen Luoppal, innan bäcken byter namn till Kvarnbäcken och rinner ut i sjön Vajkijaure. 
Öster om inventeringsområdet är ett annat stort myrområde, Stormyren, avskilt från 
inventeringsområdet av järnvägsvallen. 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). 
 

 
Figur 3.1. Inventeringsområdet (markerat i orange) omges av flera stora myrområden (turkosa polygoner) 
som inventerats som del av Våtmarksinventeringen i Norrbottens län. 
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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 
naturliga övergångszoner av tallbevuxen myrmark.  
 

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

 
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.  
 
Vid besöket hade avverkningar nyligen utförts vilket lett till en tydlig minskning av 
mängden äldre skog inom inventeringsområdet. Den kvarvarande skogsmarken är till 
övervägande del tydligt brukad (Figur 3.3), men i små restbestånd här och var kunde det 
urskiljas vissa värdeelement och värdestrukturer som ett flerskiktat trädbestånd, naturligt 
föryngrad skog med tall, gran och björk samt förekomst av spärrgreniga tallar, enstaka 
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 utspritt vissa naturvårdsintressanta värdelement 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 = 2aturvärdesklass 2, gul polygon = 3aturvärdesklass 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 fattigmyrskaraktär med mjukmatte- 
och 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 myr 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 Våtmarks-
inventeringen 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. Vy västerut från inventeringsområdet över öppna myrpartier 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). 
Möjligen utgörs fynden av ängsnycklar, vilket stämmer med att bladen var ofläckade, men 
artbestämning får betecknas som osäker. Artsammansättningen i delområdet motsvarar 
ett intermediärt kärr, med fastmattevegetation av starr-ört-brunmosstyp och mjukmatte-
lösbottenvegetation 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. 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 Artskyddsutredning 
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).  
 
Givet de tidsmässiga förutsättningarna gjordes ingen ansats att inventera fågellivet, då det 
är osäkert om sådana sena fynd motsvarar häckningshabitat. Kalkkärrsgrynsnäcka och 
otandad grynsnäcka är två fridlysta arter på EU-nivå, som främst förekommer i rikare 
kärrbiotoper med större förekomst av baskatjoner, typiskt kalkkärr, och bedömdes ha en 
låg sannolikhet att förekomma i området. 
 
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) exempelvis 
orkidéer, myrbräcka (NT), käppkrokmossa (NT), långskaftad svanmossa (NT) och 
taigakrokmossa (EN). 
 
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 in på ängsnycklar, även om artbestämningen inte är helt 
säker. 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. Påträffad orkidé i delområde 2 
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4 Slutsats 
Inventeringsområdet utgörs av ett mosaikartat myrmark- och barrskogsområde där 
påträffade naturvärden främst är kopplade till förekomster av relativt opåverkad 
myrmark, dock med vissa spår av dikning samt påverkan från väg E45 och inlandsbanan. 
 
Skogsmarken i inventeringsområdet är överlag tydligt brukad, där avverkningar nyligen 
hade utförts. För att bevara naturvärdena i inventeringsområdet bör åtgärder som kan 
störa myrmarkernas hydrologi undvikas. 
 
En fridlyst art, en överblommad orkidé, sannolikt ängsnycklar, noterades kring 
delrområde 2 med 20 stänglar. I övrigt påträffades inga rödlistade eller fridlysta arter. 
Delområde 1 och 3 kan betraktas som artmässigt triviala. 
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Appendix 
 
Tabell A1. Intressanta artfynd vid inventering den 16 augusti 2019 i och kring inventeringsområdet i 
Vajkijaur. 

Arter Kommentar E N 

Snip, björnbrodd, mässingmossa, vattenklöver, 
sumpstarr, småsileshår. 

Blöt mjukmatta, tuvor med snip. 713079 7402737 

Snip, dvärgbjörk, sumpstarr, blåtåtel, 
mässingmossa, dytåg. 

Fuktig källpåverkad glänta 713098 7402723 

Trådstarr, vattenklöver, Scorpidium sp., 
mässingmossa, korvskorpionmossa, 
sumpbläddra, fjälligelknopp, dytåg. 

Fastmatta - mjukmatta 713125 7402717 

Obest. orkidé 10 stänglar, möjligen 
ängsnycklar. Snip, mässingmossa. 

Omväxlande mjukmatta, tuvor. 713134 7402703 

5 stänglar obestämd orkidé, möjligen 
ängsnycklar. Snip, kärrspira, vitstarr, röd 
skorpionmossa, myruddmossa, flikbålmossa 

 713122 7402702 

Snip, korvskorpionmossa 
Gyttjiga lösbottenpartier samt 
strängar/tuvor 

713160 7402705 

Nålstarr, blåtåtel, vattenklöver  713171 7402705 

Sumpbläddra, vattenklöver, blåtåtel, 
korvskorpionmossa 

 713186 7402704 

Blåtåtel Vegetationsrik fastmatta 713287 7402670 

Purpurvitmossa, björnbrodd, mässingmossa, 
snip. 

Tallbeklädd myr med små inslag av blöta 
myrgölar. 

713298 7402673 

Lavskrika Ett par, födosökande 713299 7402680 

Purpurvitmossa, björnbrodd, mässingmossa, 
snip 

Tallbeklädd myr med små inslag av blöta 
myrgölar. 

713309 7402705 

Tuvsäv, vattenklöver, sumpstarr, taggstarr, 
flaskstarr, kallgräs. 

Fattigkärr, mjukmatta. 713403 7402992 

Snip, blåtåtel, myrtåg, ängsull  713366 7402651 

Tuvsäv, vattenklöver, sumpstarr, taggstarr, 
flaskstarr, kallgräs. 

Göl, med mjukmatta, lösbotten och 
vattenspegel. 

713392 7403002 

Obest. orkidé, 3 stänglar. Möjligen 
ängsnycklar. 

 713357 7402693 

Vitmossor, kallgräs, flaskstarr. Mjukmatta 713253 7403042 

Taggstarr, blek skedmossa, vattenklöver, 
vitmossor, tuvsäv, kallgräs, blåtåtel. 

Mjukmatta med små gyttjiga 
lösbottenpartier 

712975 7403233 

Sidensvans noterad 712939 7403206 

 
 


