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Sammanfattning 
I Kåbdalis sydöstra del planeras byggnationer av fristående småhus, ca 100 tomter. 

Miljötjänst Nord AB anlitades för att utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard 

inom utpekat inventeringsområde. Naturinventeringens syfte var att identifiera och 

naturvärdesklassificera objekt med naturvärden inom inventeringsområdet. Resultaten ska sedan 

kunna användas vid utformningen och bedömning av konsekvenser för projektet. Skogar har 

bedömts enligt en skala från 1 till 4, där naturvärdesklass 1 representerar ”högsta naturvärde”, 

naturvärdesklass 2 ”högt naturvärde”, naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde” samt 

Naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde” som tillagts undersökningen. 

Ett skogsobjekt och en bäckmiljö har naturvärdesklassats inom inventeringsområdet. Båda 

objekten bedömdes till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Skogsområdet består av en 

varierande tallskog med lövträdsvärden och bäckmiljön består av ett linjeobjekt utmed en liten bäck 

omgiven av till mestadels sumpskog. Inga våtmarker inom området hade tillräckligt stor areal för 

att kunna erhålla en naturvärdesklass. 

De våtmarker som fanns i närheten var torra och plana samt trädbevuxna av ett fåtal tallar. Myren 

i väster och en liten myr centralt i projektområdet var påverkad genom att endast en smal kantzon 

lämnats vid avverkning.  

 

Figur 1. Resultat av naturvärdesinventeringen. 
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1. Inledning 
Nybyggnation av ca 100 tomter med fristående stugor är planerat till Kåbdalis sydöstra del, 

Jokkmokks kommun, Norrbottens län (figur 2). Projektet omfattar ca 19 ha och närliggande område 

utgörs av i huvudsak barrskog med inslag av våtmarker och mindre sumpskogsområden. 

Inventering av naturvärden inom utpekat område har utförts av Miljötjänst Nord AB (figur 2). 

 

Figur 2. Översikt över aktuellt utredningsområde. 
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2. Metod 

2.1 Genomförande 
Syftet med inventeringen har varit att identifiera och kartlägga värdefulla områden inom 

utredningsområdet. Naturinventeringen har följt svensk standard för naturvärdesinventering SS 

199000:2014 (SIS2014). För denna typ av verksamhet ska normalt sett en naturvärdesinventering 

(NVI) på fältnivå genomföras med detaljeringsgrad översiktlig, vilket skett i detta fall med tillägg av 

naturvärdesklass 4. Minsta obligatoriska karteringsenhet för ytor är 1 ha eller linjeobjekt på 100*2 

meter.  

Arbetet började med en granskning och tolkning av för området tillgängliga data, som satellit- och 

ortofoton samt kända naturvärden. Kontroll skedde även mot artportalen. 

Fältarbetet genomfördes under en dag i slutet av september 2018. Vid inventeringen eftersöktes 

och noterades graden av naturvärdesvariabler och ur naturvårdssynpunkt intressanta arter. På 

grund av tid på året var vissa kärlväxter, såsom bland annat orkidéer, svåra att notera och 

artbestämma vid inventeringen, men utifrån markförhållanden och övriga noterbara arter kunde 

en bedömning göras ifall potential för fynd av värdefulla kärlväxtarter fanns. 

Efter inventeringarna har en digitalisering med kartavgränsningar utifrån fältanteckningarna gjorts. 

Det insamlade materialet från fält har sammanställts med objektsbeskrivningar samt 

naturvärdesklassificeringar till föreliggande rapport. 
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2.2 Bedömningsgrunder  
Vid Naturvärdesklassificeringen av olika naturvärdesobjekt har Miljötjänst Nord AB följt SIS 

grundkriterier (Svensk Standard SS 199000:2014). Naturvärdesobjekten har bedömts enligt en 

fyrgradig skala och i denna rapport redovisas de tre högsta naturvärdesklasserna, Naturvärdesklass 

1, 2 och 3, (Naturvärdesklass 1; högsta naturvärde, Naturvärdesklass 2; högt naturvärde och 

Naturvärdesklass 3; påtagligt naturvärde) samt tillägg av naturvärdesklass 4, visst naturvärde.  

För att kunna fastställa naturvärdesklassen för ett område bedöms först artvärdet och biotopvärdet 

för området. Vissa arter ger en indikation om att en biotop (område med enhetlig miljö och 

artsammansättning) är en lämplig livsmiljö som håller värde för den biologiska mångfalden. Ett 

högre antal sällsynta eller specialiserade arter torde indikera på att en biotop håller högre kvalitet. 

Artvärde bedöms enligt tabell 1 och biotopvärde bedöms enligt tabell 2. 

Tabell 1. Bedömningsgrund art 

Värden för 
bedömnings
-grund art  

Naturvårdsarter  Rödlistade arter  Hotade 
arter 

Artrikedom  

Obetydligt 
artvärde  

Inga eller obetydliga 
förekomster av 
naturvårdsarter 

Inga eller obetydliga 
förekomster av 
rödlistade arter 

 Området är inte påtagligt 
artrikare än det 
omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Visst 
artvärde  

Enstaka natur-
vårdsarter 
förekommer.  
Åtminstone en 
naturvårdsart är god 
indikator på 
naturvärde eller har en 
livskraftig förekomst.  

Enstaka rödlistade 
arter förekommer 

 Området är artrikare än 
det omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Påtagligt 
artvärde  

Flera naturvårdsarter 
förekommer.  
Åtminstone några 
naturvårdsarter är 
goda indikatorer på 
naturvärde eller har 
livskraftiga 
förekomster.  

Enstaka rödlistade 
arter förekommer.  
Åtminstone en 
rödlistad art har en 
livskraftig 
förekomst.  

 Området är mycket 
artrikare än det 
omgivande landskapet 
eller andra områden av 
samma biotop i regionen 
eller i Sverige.  

Högt 
artvärde  

Ett stort antal natur-
vårdsarter 
förekommer.  
Flera naturvårdsarter 
är goda indikatorer på 
naturvärde eller har 
livskraftiga 
förekomster.  

Flera rödlistade 
arter förekommer.  
Åtminstone några 
rödlistade arter har 
livskraftiga 
förekomster.  

Enstaka 
hotade arter 
förekommer. 
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Tabell 2. Bedömningsgrund biotop 

Värden för 
bedömningsgrund 
biotop  

Biotopkvalitet  Sällsynthet och hot  

Obetydligt 
biotopvärde  

 Biotopkvaliteter saknar eller är av 
negativ betydelse för biologisk 
mångfald.  

Visst biotopvärde  Enstaka biotopkvaliteter med positiv 
betydelse för biologisk mångfald finns 
närvarande men många av de 
biotopkvaliteter som kan förväntas i 
biotopen saknas eller förekommer inte i 
tillräcklig kvalitet eller mängd.  

Förekomst av biotop som är 
regionalt sällsynt.  

Påtagligt 
biotopvärde  

Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse 
för biologisk mångfald finns närvarande men 
enstaka biotopkvaliteter som kan förväntas i 
biotopen saknas eller hade kunnat 
förekomma i större omfattning eller vara av 
större betydelse för biologisk mångfald.  

Förekomst av biotop som är 
nationellt eller internationellt 
sällsynt.  
Förekomst av Natura 2000-
naturtyp.  

Högt biotopvärde  De biotopkvaliteter med positiv betydelse 
för biologisk mångfald som kan förväntas 
förekomma i biotopen finns i stor 
omfattning och med uppenbart god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt 
bättre i den aktuella regionen.  

Förekomst av biotop eller Natura 
2000 naturtyp som är hotad i ett 
nationellt eller internationellt 
perspektiv.  

 

Bedömningsgrunderna för art och biotop samverkar för att ge en naturvärdesbedömning enligt 

matrisen nedan. 

 

Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art (tabell 1) tillsammans med 

bedömningsgrund biotop (tabell 2) leder till en naturvärdesklass (tabell 3). 
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Naturvärdesbedömningen resulterar i naturvärdesklasser enligt figur 3 och tabell 3. 

 

Tabell 3. Ett förtydligande kring naturvärdesklasser  

Naturvärdesklass  Förtydligande  

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1  

störst positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2  

stor positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell 
nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens 
klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.  

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

påtaglig positiv 
betydelse för biologisk 
mångfald  

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, men det bedöms vara av särskild betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med 
naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4  

viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella 
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som 
omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar 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 
fler-skiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement 
saknas.  
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2.3 Rapport 
För att göra resultatet lätt att överskåda innehåller rapporten kartor kopplade till beskrivningar och 

naturvärdesklassificeringar. Rapporten innehåller även beskrivningar av varje delobjekt med 

naturvärdesklass 1 - 4, som kan användas för planering av projektet och för en nyanserad 

bedömning av konsekvenser, i det skedet situationsplanen tagits fram. 

Det finns även ett antal bilder i rapporten som illustrerar vissa naturvärden och naturtyper. Bilderna 

avser att så långt möjligt vara representativa för objektet. 

3. Naturen kring Kåbdalis i ett landskapsperspektiv 

3.1 Landskapet i allmänhet 
Kåbdalis är belägen mellan de tre sjöarna Goabddálisjávrre, Djupträsket och Várevuoljávrre, ca sex 

km söder om Jokkmokk. Området utgörs av ett kuperat barrskogsområde på morän med till 

mestadels tallskog med inslag av gran och lövträd. Vegetation är torrare och mer lavrik på höjderna 

med fuktigare mossrika partier i sänkorna och där det är mer flackt. De våtmarker som ligger i 

anslutning till inventeringsområdet påverkas av avverkning och är torra och plana samt 

trädbevuxna av ett fåtal tallar. En stor del av området har avverkats och består i dagsläget av 

markberett planterat hygge. Den skog som inte avverkats är påverkad av plockhuggning.  

 

3.2 Utpekade värden i och kring inventeringsområdet 
Inom aktuellt inventeringsområde finns inget av Skogsstyrelsen utpekade naturvärden, 

biotopskydd, nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal. Det finns ej heller några våtmarksområden som 

omfattas av länsstyrelsernas våtmarksinventering (VMI). Hela inventeringsområdet omfattas 

däremot av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kap, 6 § och en sumpskog går in i 

inventeringsområdet där bäcken rinner ned mot sjön från öst (figur 4). 
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Figur 4. Riksintresse friluftsliv samt utpekade sumpskogsområden kring Kåbdalis. 

4. Resultat 
Inventeringsområdet omfattar en yta om ca 19 ha, varav ca 8,5 ha utgörs av markberett och 

återplanterat hygge. Andelen naturvärdesklassad areal utgörs av ett skogsobjekt på ca 6 ha (S1) 

samt linjeobjektet (L1) som är ca 265 m långt med varierande bredd och utgörs av en bäck som 

rinner igenom ett sumpskogsområde. 

De områden som naturvärdesklassats har både biotopvärden och artvärden som tillsammans bildar 

områden med biologisk mångfald. För detaljerad information om arter och biotoper som noterats 

vid inventeringen, se beskrivningar för de specifika objekten. Inga områden av naturvärdesklass 4, 

(visst naturvärde) identifierades vid fältbesöket. 

Inga objekt har bedömts hålla högsta, högt eller visst naturvärde (Naturvärdesklass 1, 2 och 4). Både 

skogsobjektet och linjeobjektet längs bäcken har bedömts till naturvärdesklass 3 (påtagligt 

naturvärde). Hela inventeringsområdet har besökts i fält. Lappranunkel eftersöktes längs 

linjeobjektet men återfanns ej.  

Under rubrik 4.1 Skog beskrivs klassat skogsobjekt och under 4.2 Våtmark beskrivs linjeobjektet. 

 

  



12 
 

4.1 Skog 
I figur 5 redovisas skogsobjekt med naturvärdesklassning. Därefter följer beskrivning av objektet 

samt motivering till bedömning. Ett skogsobjekt har naturvärdesklassats och bedömts till 

naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 5. Redovisning av naturvärdesklassade skogsobjekt. 
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Objekt ID: S1, skog Ö om sjön 

Naturvärdesklass: 3, Påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Objektet består av ett kuperat område i huvudsak dominerat av äldre tallskog. 

Bitvis hög förekomst av lövträdsvärden av framförallt asp, men sälg och rönn förekom även (figur 

6). Skogen i genomgående plockhuggen och varierande i struktur med gran och björk rikligt 

förekommande i de lite fuktigare partierna. Fältmatteskikt i huvudsak dominerat av blåbär och 

lingon, med bitvis hög förekomst av skvattram och fräken. Enrisbuskar förekom även. Nästintill 

ingen stående eller liggande död ved. Den död ved som fanns befann sig i ett tidigt 

nedbrytningsstadium. Viss förekomst av äldre, grövre tallar och i dessa områden högre förekomst 

av bl.a. ren- och fönsterlav i fältmatteskiktet. 

Naturvårdsarter: Lunglav (NT) 

Bedömning: Påtagligt biotopvärde med grov, äldre tallskog samt lövträdsvärden, visst artvärde med 

en rödlistad art ger bedömningen påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. 

 

Figur 6. Sluttning i tallskog med lokalt högre förekomst av ren- och fönsterlav. 
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4.2 Bäckmiljö 
I figur 7 redovisas linjeobjekt med naturvärdesklassning. Därefter följer beskrivning objektet samt 

motivering till bedömning. 

 

Figur 7. Naturvärdesklassade linjeobjekt. 
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Objekt ID: L1, bäckmiljö omgiven av sumpskog 

Naturvärdesklass: 3, Påtagligt naturvärde. 

Objektbeskrivning: Fuktstabil miljö kring bäck som rinner ned till sjön Várevuoljávrre genom 

inventeringsområdet från öst. Bäcken passerar ett sumpskogsområde där den vid upprepade 

tillfällen förgrenar sig, rinner ihop samt letar sig genom underjordiska kanaler. Bäckens utseende 

varierar med fler förgreningar, grundare fåror och högre markfuktighet i omkringliggande landskap 

där det är mer flackt och en större fåra med mer stenigt bottenparti mer rikligt på påväxtalger i 

partier med brantare lutning. Floran varierar längs med bäcken beroende på fuktigheten, med arter 

såsom ex. kråkklöver, älggräs och viden i de fuktigare partierna och lingon, ekbräken, pyrola och 

gräs i partierna med lägre markfuktighet. Bäcken är ca 30-80 cm bred och mellan 2-20 cm djup. 

Bottensubstratet är varierande med mycket humus och död ved. Vattnet har en svag brun ton (figur 

8). 

Naturvårdsarter: Inga hotade arter påträffades men floran är artrik kring bäcken. 

Bedömning: Naturvärdena bedöms bestå i att det finns sumpskogsmiljöer av hög fuktighet som 

bidrar till en artrik miljö. 

 

Figur 8. Del av bäcken strax uppströms dess utlopp i sjön Várevuoljávrre. 


