
 

 

 

 

RAPPORT 

 ARTSKYDDSUTREDNING 

SPINDELBLOMSTER OCH GRODOR 

DETALJPLAN  

 

 

 

 
  
 

     

 

SLUTVERSION 

2022-01-14 



 

 

 

Tyréns Sverige AB Prästgårdsgatan 27 

941 32 Piteå 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2022-01-14 

  

UPPDRAG 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare  

Titel på rapport: Artskyddsutredning spindelblomster och grodor 

Status: Granskningsversion 

Datum: 2022-01-14 

MEDVERKANDE  

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Tommys last Gällivare AB 

Kontaktperson: Sara Holmström 

Torbjörn Berglund 

  

Konsult: Frida Snell och Louise Berglund, Tyréns Sverige AB 

Uppdragsansvarig: Laila C. Søberg, Tyréns Sverige AB 

Kvalitetsgranskare: Torun Bergman och Erik Zachariassen, Tyréns Sverige AB 

 

 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2022-01-14 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB  

 

3 (25) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................... 4 

1.2 ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN .................................................................................... 4 

2 METOD ............................................................................................................................. 5 

2.1 INVENTERING................................................................................................................... 5 

2.2 UTREDNING ...................................................................................................................... 6 

3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH GENERELL PÅVERKAN AV PLANEN ............ 6 

4 SPINDELBLOMSTER ...................................................................................................... 8 

4.1 UTBREDNING OCH BEVARANDESTATUS ............................................................... 9 

4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPINDELBLOMSTER INOM PLANOMRÅDET ..... 11 

4.3 KONSEKVENSER AV PLANEN .................................................................................... 12 

4.4 ARTENS SKYDD ............................................................................................................. 12 

4.5 BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ BEVARANDESTATUS .................................... 12 

5 GRODOR ....................................................................................................................... 13 

5.1 UTBREDNING OCH BEVARANDESTATUS ............................................................. 14 

5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅKERGRODA OCH VANLIG GRODA INOM OCH 

I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET ................................................................................ 18 

5.3 KONSEKVENSER AV PLANEN .................................................................................... 21 

5.4 ARTERNAS SKYDD ....................................................................................................... 22 

5.5 BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ BEVARANDESTATUS OCH BEHOV AV 

DISPENS ....................................................................................................................................... 23 

6 REKOMMENDATIONER ............................................................................................ 23 

7 REFERENSER ................................................................................................................ 23 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2022-01-14 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB  

 

4 (25) 

 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

En detaljplan för bostadsändamål ska tas fram för del av fastigheten Gällivare 3:22 på 

Andra sidan i Gällivare kommun. Inom planområdet finns två exploatörer. LKAB avser 

att exploatera den södra delen av området. Den andra exploatören är Tommys Last 

Gällivare AB. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 

flerbostadshus med 2–3 våningar inom den södra delen av fastigheten, samt ca 10 

villatomter med en yta >1000 m
2

 vardera inom den norra delen av fastigheten. 

Planområdet är drygt 7 ha stort och ligger ca 1,5 km från Gällivare centrum. 

Planområdet utgörs i dagsläget till största del av skog och avgränsas i söder av väg 

E45 och i norr av Andra sidanvägen. Vidare ingår planområdet i område utpekat för 

bostäder enligt kommunens fördjupade översiktsplan (2014). 

 

I samband med den naturvärdesinventering som gjorts inför detaljplanen (Tyréns 

Sverige AB, 2021) har ett antal arter skyddade enligt artskyddsförordningen påträffats 

inom planområdet.  

 

I sitt samrådsyttrande över förslaget till detaljplanen (2021-11-10) anger länsstyrelsen 

att kommunen behöver tydliggöra om dispens från artskyddsförordningen behövs. De 

meddelar att Länsstyrelsen i tidigare kommunikation (2021-09-09) med Gällivare 

kommun gällande artskyddet har meddelat kommunen att dispens kan krävas för 

spindelblomster om exploateringen kan påverka artens bevarandestatus på lokal, 

regional eller nationell nivå. Vad gäller grodor har länsstyrelsen i sitt yttrande inte 

kunnat bedöma om dispens krävs eller inte när det inte är klarlagt vilken/vilka arter 

det rör sig om. 

 

På uppdrag av LKAB och Tommys last har Tyréns därför genomfört en 

artskyddsutredning för spindelblomster samt vanlig groda/åkergroda. 

Artskyddsutredningen syftar till att bedöma hur planen påverkar aktuella arter. 

Resultatet av utredningen kan utgöra underlag för fortsatt hantering av berörda arter 

enligt artskyddsförordningen. I uppdraget ingår inte att beskriva möjliga anpassningar 

och skyddsåtgärder för berörda arter. 

1.2 ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 

Artskyddsförordningen (2007:845) är en viktig del av Sveriges implementering av EU:s 

art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) samt fågeldirektiv (79/409/EEG). Enligt denna 

förordning är ett flertal arter skyddade och de olika paragraferna reglerar skydd för 

olika artgrupper och i olika omfattning. Ett stort antal arter i Sverige är idag rödlistade 

(det vill säga löper risk att utrotas) och många naturtyper minskar i utbredning 

och/eller uppnår inte gynnsam bevarandestatus i landet. Artskyddsförordningen syftar 

till att motverka utrotningen av arter samt att bevara biologisk mångfald på lokal, 

regional och nationell nivå.  

 

I 4, 5 och 7 §§ fridlyses arter av djur och växter i hela landet på grund av 

bestämmelser i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet (internationella 

bestämmelser). Dessa arter är förtecknade i Bilaga 1 till artskyddsförordningen. 

 

I 6, 8 och 9 §§ fridlyses arter av djur, växter och svampar som upptagits i 

artskyddsförordningens bilaga 2 (nationella bestämmelser). Fridlysningen kan gälla i 

hela eller delar av Sverige, vilket framgår av bilagan.   
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Om planens genomförande riskerar att negativt påverka en listad art, måste en 

bedömning göras av påverkan på artens bevarandestatus och om åtgärderna riskerar 

att strida mot artskyddsförordningen. Om planerade åtgärder påverkar en skyddad art 

bör skadelindringshierarkin följas för att säkra att alla rimliga åtgärder görs för att 

minska påverkan. Skadelindringshierarkin innebär att anpassningar ska göras för att  

 

1) undvika skada i första hand,  

2) vidta skyddsåtgärder för att skadebegränsa i andra hand och  

3) restaurera i tredje hand.  

 

Om negativa effekter fortfarande kvarstår i den grad att åtgärderna inte bedöms vara 

förenliga med artskyddsförordningen finns möjlighet att söka dispens hos 

Länsstyrelsen. Dispensbestämmelserna beskrivs i 14 § för de arter som är skyddade 

enligt 4, 5 och 7 §§, och i 15 § för arter som är skyddade enligt 6, 8 och 9 §§. För att 

få dispens enligt 14 § krävs att projektet har ett allt överskuggande allmänintresse, att 

det inte finns någon annan lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av 

gynnsam bevarandestatus hos arten. Dispens enligt 15 § kräver att det inte finns 

någon annan lämplig lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus. I sista hand kan det eventuellt bli aktuellt med ekologisk 

kompensation. 

 

Gynnsam bevarandestatus – definition  

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar arten och 

som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och storleken hos dess 

populationer. Enligt 16 § förordning om områdesskydd (1998:1252) kan en arts 

bevarandestatus anses gynnsam när: 

 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång 

sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller 

sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och 

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta finnas en tillräckligt stor livsmiljö 

för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. 

 

Den 4 mars 2021 tog europadomstolen beslut i de förenade målen C-473/19 och C-

474/19 Föreningen Skydda skogen angående en avverkningsanmäld skog i Härryda 

kommun, och denna dom stärker artskyddet och pekar mot en striktare tillämpning för 

arter skyddade enligt 4 § i artskyddsförordningen. 

2 METOD 

2.1 INVENTERING 

En naturvärdesinventering enligt Svensk Standard (SS 199000:2014) har genomförts 

under 2021 inom planområdet, se figur 1 (sida 7). Naturvärdesinventeringen utfördes i 

fält den 28 - 29 juni 2021 av Frida Snell och Louise Berglund, Tyréns Sverige AB. 

 

Vid naturvärdesinventeringen påträffades den skyddade arten spindelblomster. Vid 

naturvärdesinventeringen gjordes även en observation av en obestämd groda i 

bäckmiljö inom planområdet. Riktade artinventeringar för spindelblomster och grodor 

har inte utförts i planområdet.  
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2.2 UTREDNING 

Utifrån observationer av berörda arter och deras livsmiljöer i fält under 

naturvärdesinventeringen, samt information från tidigare inventeringar och 

observationer av spindelblomster, vanlig groda och åkergroda i Gällivare kommun, har 

en skrivbordsutredning gjorts med bedömning av planområdets betydelse för berörda 

arter.  

 

Information har insamlats om arternas ekologi, eventuell hotbild, utbredning och 

bevarandestatus. Fynd utifrån Artportalen samt tidigare utförda 

naturvärdesinventeringar och en groddjursutredning som gjorts i närområdet har varit 

viktiga underlag i utredningen. Tolkning av ortofoto har gjorts över planområdet med 

närmiljö i syfte att identifiera potentiella lek- och övervintringsmiljöer samt tänkbara 

vandringsstråk för grodor.  

 

Utifrån sammanställd information om arternas förekomster och förutsättningar, har en 

bedömning gjorts avseende planens påverkan på bevarandestatus och förenlighet med 

artskyddsförordningen för spindelblomster, vanlig groda och åkergroda. 

 

Utredningen har gjorts av Louise Berglund (spindelblomster) och Frida Snell (grodor). 

Erik Zachariassen har utgjort expertstöd för groddjur i utredningen. Samtliga personer 

i uppdraget är anställda hos Tyréns Sverige AB. 

3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH GENERELL PÅVERKAN AV 

PLANEN 

 

Planområdet är drygt 7 ha stort och ligger ca 1,5 km från Gällivare centrum mellan 

lågfjället Dundret och Vassara älv. Området utgörs till största del av skog och 

avgränsas i söder av väg E45 och i norr av Andra sidanvägen. 

 

Öster om området är marken hårdgjord och byggarbeten har påbörjats. En del 

huskroppar finns på plats och ett dike har anlagts längs med planområdets östra 

gräns. I väst och i norr angränsar planområdet främst till naturmark med skog och 

våtmark, medan de små ytorna i planområdets nordöstra utstickande del till stor del 

angränsar till tomtmark. 

 

Skog är den dominerande naturtypen i planområdet, med ett litet inslag av våtmark. 

Delar utgörs också av påverkade, öppna ytor i form av exempelvis väg och tomtmark. 

Naturvärdesinventeringen visar på att närapå all naturmark inom planområdet hyser 

naturvärden av varierande slag, och de högsta värdena finns i södra samt västra delen. 
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Figur 1. Naturvärdesobjekt och värdeelement som avgränsats under inventeringen samt fynd av 

naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Turkos punkt visar fynd av obestämd groda inom 

naturvärdesobjekt 1 och gröna punkter visar fynd av spindelblomster inom naturvärdesobjekt 1och 2. 

Naturvärdesinventering: Tyréns Sverige AB, 2021. 

Bäcken som tangerar inventeringsområdet i väst rinner ner till Vassaraälven i norr. 

Vattendragen ingår i Torne och Kalix älvsystem och är skyddade som Natura 2000-

område. Knappt 1 km söder om inventeringsområdet ligger naturreservatet Dundret 

som är Natura 2000-område och av riksintresse för friluftsliv. 

 

Historiskt ortofoto från 1960 (Lantmäteriet) visar att södra delen av planområdet till 

stora delar är påverkad av gammal dikning. Vid fältinventeringen kunde dock inga 

tydliga effekter ses av äldre dikningsingrepp. 

  

Inga av Skogsstyrelsens sumpskogsobjekt, nyckelbiotoper eller andra kända skogliga 

naturvärden finns inom eller i direkt anslutning till inventeringsområdet. Innan 

naturvärdesinventeringen gjordes i juni 2021 fanns det inte heller några arter 

rapporterade i Artportalen (sökår 2000 - 2021) inom planområdet. 

 

Vid naturvärdesinventeringen (Tyréns, 2021) avgränsades sju naturvärdesobjekt. Dessa 

redovisas på karta i figur 1. Två objekt har påtagligt naturvärde (klass 3), dessa utgörs 
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av blöt lövsumpskog respektive fuktig örtrik granskog. De övriga naturvärdesobjekten 

har visst naturvärde (klass 4) och består av frisk barrskog, en aspdunge, en liten 

videbevuxen våtmark, en öppen gräsklädd yta i skogsmark samt en öppen blomrik 

gräsyta (ruderatmark). Inga naturvärden av klass 1 eller 2 (högsta respektive högt 

naturvärde) identifierades vid inventeringen.  

 

Inom naturvärdesobjekt 5, som består av frisk barrblandskog med tallöverståndare, 

avgränsades fyra värdeelement enligt karta i Figur 1. Dessa utgörs av enstaka individer 

eller grupper av äldre tallar (ca 110 år) samt en talltorraka. Ett bäckdråg korsar 

inventeringsområdet från sydost till väst och bäcken har avgränsats som ett 

värdeelement i de två naturvärdesobjekt som den ingår i; fuktig, örtrik granskog 

(objekt 2) samt blöt lövsumpskog (objekt 1). Inom framförallt naturvärdesobjekt 1 och 

2 påträffades ett antal naturvårdsarter, däribland en obestämd brungroda (vanlig 

groda eller åkergroda) samt spindelblomster, vilka också redovisas i Figur 1. Bäcken 

rinner in i planområdet i dess sydöstra spets, i anslutning till diket som anlagts längs 

med planområdets östra gräns. Uppströms planområdet rinner bäcken parallellt med 

väg E45 (vägdike) längs en sträcka av ca 90 m. 

 

Förslaget till detaljplan, som planeras för bostadsändamål, har som huvudsakligt syfte 

att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med 2–3 våningar inom den södra delen 

av fastigheten och ca 10 villatomter med en yta >1000 m
2

 vardera i norra delen av 

fastigheten. Områdets hydrologiska förutsättningar bedöms innebära att hela 

planområdet kommer att behöva schaktas och fyllas ut inför bebyggelse, vilket i så fall 

skulle innebära att naturmiljön inom planområdet inte kommer att kunna bevaras. 

4 SPINDELBLOMSTER 

Spindelblomster (Neottia cordata) är en lågväxt, späd och oansenlig orkidé. 

Spindelblomster blommar från maj till augusti med mycket små, brunaktigt gröna 

blommor som sitter samlade i en axlik klase (Den virtuella floran, 2021). 

 

Arten hittas vanligen på fuktig, skuggig, ofta mager, genomsilad och vitmossbeväxt 

mark. Den växer oftast i fuktiga, mossrika barrskogar, främst i granskogar och 

sumpskogar, ofta vid källdrag och bäckar, samt även längs myrkanter, vägdiken och 

videsnår (Mossberg och Stenberg 2003). Den förekommer även i björkskog och på 

myrmarker i fjällen (Den virtuella floran 2021). På permanent fuktig mark kan den växa 

mer öppet såsom i myrkanter. Arten gynnas av markförhållanden med rörligt 

markvatten. Den växer ofta i små grupper då den kan föröka sig vegetativt genom 

utskjutande rotskott i humustäckets övre del. Spindelblomster, liksom andra orkidéer, 

är beroende av sin symbios med svampar och bildar mykorrhiza (Nitare och 

Skogsstyrelsen 2019). 

 

Spindelblomster är utpekad av Skogsstyrelsen som en skoglig signalart. Den anges 

vara mycket känslig för uttorkning och markskador (Nitare och Skogsstyrelsen 2019). 

Förekomst av arten indikerar långvarig beskuggning och hög luftfuktighet i granskog 

på frisk mark. Ofta i brandrefugiala lägen med långvarig trädkontinuitet. Där arten 

förekommer på mer fuktig mark är den mindre kräsen men vill gärna ha rörligt 

markvatten i kombination med ostörd vegetation och intakt markprofil (Nitare och 

Skogsstyrelsen 2019). 
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4.1 UTBREDNING OCH BEVARANDESTATUS 

Spindelblomster är relativt ojämnt spridd över landet (Nitare och Skogsstyrelsen 2019). 

Arten är ganska vanlig i de mellersta och norra delarna av landet, men förekommer 

mer sällsynt i södra Sverige (Den virtuella floran 2021).  

 

Spindelblomster är inte upptagen i den svenska Rödlistan utan klassas som LC 

(livskraftig) enligt ArtDatabanken (Artfakta 2021) vid senaste revideringen av rödlistan 

(2020). Slutavverkningar och skogsmarksdikning har dock gjort att arten i många 

trakter minskat starkt under senare år (Nitare och Skogsstyrelsen 2019).  

 

Eftersom Artdatabanken gör en bedömning att arten anses livskraftig nationellt så 

innebär det att artens bevarandestatus anses gynnsam på nationell nivå. 

Bevarandestatusen kan dock skilja sig åt regionalt och lokalt över landet. 

 

För bedömning av bevarandestatus regionalt avses i denna utredning Norrbottens län. 

För bedömning av bevarandestatus lokalt avses Gällivare kommun nedanför fjällen. 

Utsökning har gjorts i Artportalen (2021-11-29) för alla rapporter av spindelblomster 

inom länet respektive inom kommunen, under åren 1990-2021. 

 

Regionalt 

Inom Norrbottens län finns 1391 rapporterade fynd av spindelblomster och 

fördelningen är förhållandevis jämnt spridd över länet. Karta i Figur 2 (sida 10) 

redovisar ett utklipp från utsökningen där blå punkter visar att det finns flera 

fyndplatser samlat under samma punkt medan gula punkter är enstaka fyndplatser. 

Baserat på fynden i Artportalen, som visar en jämn och i princip heltäckande fördelning 

av växtplatser spridda inom länet (framförallt nedanför fjällen), bedöms den regionala 

bevarandestatusen för arten sannolikt vara gynnsam i likhet med den nationella 

bedömningen. 

 

Lokalt 

För bedömning av lokal bevarandestatus har rapporter i Artportalen nyttjats, men även 

lokal information om arten. Gällivare kommun har de senaste åren låtit göra ett flertal 

naturvärdesinventeringar, och i samband med dessa har spindelblomster påträffats vid 

bland annat Nuolajärvi, Koskullskulle, Repisvaara samt norr om Vassara träsk. Delar av 

dessa områden är under exploatering medan delar har sparats i syfte att bevara 

naturvärdena. De miljöer som spindelblomster främst påträffats i är äldre granskogar, 

barrblandskogar och sumpskogar samt till en mindre del öppna myrar. 

 

Karta i Figur 3 (sida 11) redovisar fyndrapporter av spindelblomster lokalt kring 

Gällivare. Inom Gällivare kommun finns 229 fynd rapporterade av arten enligt 

Artportalen. Arten finns främst rapporterad utanför skyddade områden, men detta 

bedöms bero på att fler inventeringar sker utanför skyddade områden. Arten kan 

mycket väl förväntas finnas även inom skyddade områden. Spindelblomster är frekvent 

rapporterad inom kommunen och har hittats på ett stort antal platser. 

 

Det är rimligt att anta att ett intensivt skogsbruk potentiellt kan påverka den lokala 

bevarandestatusen negativt, då Nitare och Skogsstyrelsen (2019) beskriver att arten 

minskat starkt i vissa trakter till följd av skogsbruksåtgärder. På kartan i figur 3 (sida 

11) visas även skyddade områden, och inom Gällivare kommun finns stora arealer av 

skyddade områden där skogsbruk inte bedrivs. Mot bakgrund av att arten har gynnsam 

bevarandestatus nationellt och är förhållandevis vanlig i norra Sverige, bedöms det 

dock som osannolikt att skogsbrukets effekter i dagsläget medfört en påverkan på 

lokal bevarandestatus för spindelblomster. 
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Baserat på ovanstående finns det inga indikationer på att den lokala bevarandestatusen 

(inom Gällivare kommun nedan fjällen) för spindelblomster skulle skilja sig från 

nationell eller regional nivå. Den lokala bevarandestatusen bedöms således som 

gynnsam. 

 

 

 

Figur 2. Inom Norrbottens län finns 1391 fynd av spindelblomster rapporterade och fördelningen är 

förhållandevis jämnt spridd över länet, vilket redovisas på denna karta. Blå punkter visar att det finns flera 

fyndplatser samlat under samma punkt medan gula punkter är enstaka fyndplatser. Källa: Utklipp från 

Artportalen, 2021. 
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Figur 3. Rapporter från Artportalen avseende spindelblomster lokalt kring Gällivare, fyndpunkter är 

markerade med orange nålar. Kartan visar även skyddade områden, där ljusgröna områden är 

naturreservat, mörkgrönt område är Muddus nationalpark och små orangea respektive röda inringade 

områden är naturvårdsavtal respektive biotopskyddsområden. 

4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPINDELBLOMSTER INOM PLANOMRÅDET 

Spindelblomster noterades ganska rikligt på flertalet platser vid 

naturvärdesinventeringen som utfördes i juni 2021 inom planområdet (se Figur 1). 

Arten noterades inom naturvärdesobjekt 1 som utgörs av en blöt lövsumpskog samt 

inom naturvärdesobjekt 2 som utgör en fuktig, örtrik granskog (Figur 4 på sida 12). Ett 

bäckdråg går genom båda objekten.  

 

Då arten är liten och oansenlig är det sannolikt att den finns på fler lokaler i området 

än de som koordinatsatts. Det är dock troligt att huvuddelen av populationen av 

spindelblomster inom inventeringsområdet finns inom naturvärdesobjekt 2 – örtrik 

granskog, liksom de noterade förekomsterna. På tolv lokaler inom området noterades 

spindelblomster, vid de flesta platser förekom ca en till fem individer. Sannolikt 

bedöms det uppskattningsvis kunna finnas ca 50 till 100 individer inom området inom 

aktuella naturvärdesobjekt 1och 2. 
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Figur 4. Örtrik granskog där spindelblomster förekommer  

(Naturvärdesinventering 2021). 

4.3 KONSEKVENSER AV PLANEN 

Enligt nuvarande planutformning kommer hela området att exploateras, vilket innebär 

att alla individer av spindelblomster inom området kommer att tas bort. Exploatering 

av området innebär också att lämplig livsmiljö för arten kommer att minska något i 

utbredning. 

4.4 ARTENS SKYDD 

Spindelblomster omfattas av 8 § artskyddsförordningen (artskyddsförordningens 

bilaga 2, nationella bestämmelser). Alla orkidéer som grupp är fridlysta i Sverige. 

Orkidéer har ofta mycket speciella krav på sin livsmiljö och många är därför hotade till 

följd av förändringar i miljön. Ett annat hot har utgjorts av att många av de ovanliga 

och tilltalande arterna har varit föremål för omfattande plockning eller grävts upp för 

försäljning (Naturvårdsverket 2009). Ur artskyddsförordningen: 

 

8 §: I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som 

anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som 

framgår av bilagan: 

 

1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 

växterna, och 

2. ta bort eller skada frön eller andra delar. 

4.5 BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ BEVARANDESTATUS 

Spindelblomster är relativt vanlig i norra Sverige och bedöms även vara det kring 

Gällivare och i länet. Orkidéer är fridlysta som grupp för att vissa av de mer 

uppseendeväckande arterna har varit utsatta för insamling och uppgrävning samt att 

vissa arter kräver väldigt specifika växtmiljöer. Spindelblomster tillhör inte de mest 

uppseendeväckande orkidéerna som samlats in i stor utsträckning. Arten har inte 

heller lika höga krav på specifika växtmiljöer som exempelvis vissa kalkkrävande 

orkidéer har. Att spindelblomster anses vara nationellt livskraftig enligt rödlistan 
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bekräftar detta. Planförslaget innebär att alla individer av spindelblomster inom 

planområdet grävs bort vid exploatering. Sett till hela Gällivare kommun nedan fjällen 

bedöms förlusten i dagsläget sannolikt inte innebära någon betydande påverkan på 

den lokala populationens bevarandestatus. Detaljplanen bedöms följaktligen inte 

försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 

naturliga utbredningsområde. 

 

Enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande (2021-11-10) har Länsstyrelsen i  

tidigare kommunikation (2021-09-09) med Gällivare kommun gällande artskyddet  

meddelat kommunen att dispens kan krävas för spindelblomster om  

exploateringen kan påverka artens bevarandestatus på lokal, regional  

eller nationell nivå. Enligt kommunikation (2021-09-09) krävs inte dispens om artens 

bevarandestatus inte bedöms påverkas. 

5 GRODOR 

Vanlig groda Rana temporaria och åkergroda Rana arvalis förekommer bägge väl 

spridda i landskapet i olika slags miljöer så som urbana miljöer, gräsmarker, våtmarker 

och skogs- och jordbruksmarker (Figur 5). Båda arterna trivs i fuktiga områden och 

lever av maskar, insekter och andra småkryp. Arterna förökar sig också i samma slags 

miljöer som främst utgörs av fisk- och kräftfria småvatten. De kan leka i grunda sjöar, 

diken och olika sorters anlagda vatten. Vanlig groda föredrar vegetationsrika och 

fiskfria sjöar och icke strömmande vatten. Även åkergroda leker helst i grunt och 

stillastående vatten. (Information från Artfakta 2021, Artdatabanken 2015 och 

Grodkollen 2022.) 

 

 

Figur 5. Adult obestämd groda (vanlig groda eller åkergroda) i Bodens kommun 2021.  

Arterna är lika varandra men kan skiljas åt exempelvis genom sitt spelläte. 

Foto Frida Snell. 

Liksom övriga groddjur i Sverige lever vanlig groda och åkergroda på land under 

största delen av året. Övervintring sker på frostfritt ställe i skogsmark, i håligheter eller 

stockar, stenar eller trädrötter, eller på botten av en sjö som inte bottenfryser. På våren 

söker sig de adulta grodorna till lämpliga vattensamlingar för parning och rommen 

läggs i vatten, där grodynglen sen utvecklas. Ynglen andas först med gälar men 

utvecklar så småningom lungor och söker sig då upp på land. Yngre groddjur sprider 

sig ofta till nya lekvatten medan äldre individer ofta återkommer till samma lekvatten 

år efter år. (Information från Artfakta 2021 samt Artdatabanken 2015). 
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Groddjur fyller en viktig funktion i de ekosystem där de förekommer. De finns i basen 

av näringskedjan och utgör föda för många andra djur (både som rom, yngel och 

adulta grodor) så som vattenlevande rovinsekter, fisk, fåglar, ormar och däggdjur. 

Trollsländor (Odonata), ormvråk, trana, gråhäger, huggorm och igelkott är exempel på 

arter som äter groddjur (Artfakta 2021, fageln.se 2022). Groddjur kan även på flera 

sätt bidra i ekosystemtjänster, exempelvis genom att äta mygglarver och därmed 

minska myggtätheten (Hocking och Babbitt 2014, Miljöbarometern 2022). 

 

Groddjur som förekommer i Gällivare kommun utöver vanlig groda och åkergroda är 

vanlig padda Bufo bufo (Artfakta 2021). Möjligen kan även mindre vattensalamander 

Lissotriton vulgaris samt större vattensalamander Triturus cristatus finnas i 

kommunen då arterna rapporterats i Norrbotten (Artfakta 2021). 

5.1 UTBREDNING OCH BEVARANDESTATUS 

Vanlig groda finns i hela landet förutom Öland och Gotland, och förekommer från kust 

till inland ända upp i fjällkedjan. Åkergroda har en liknande utbredning som även 

inkluderar Öland och Gotland, dock förekommer åkergrodan inte i fjällmiljö. Båda 

arterna har gynnsam bevarandestatus nationellt (LC) enligt den senaste rödlistan 

(Artdatabanken 2020). 

 

Regionalt 

Vanlig groda förekommer väl spridd över hela Norrbottens län, från kust till fjäll (Figur 

6). Rapporterna av åkergroda i Artportalen har en tyngdpunkt i kustlandet, men arten 

finns även rapporterad från flera lokaler i Kiruna och Gällivare kommuner nedan 

fjällkedjan, se Figur 6. Bägge arterna bedöms kunna finnas på fler lokaler och i fler 

områden än vad som rapporterats. 

 

 

Figur 6. Rapporterade observationer av vanlig groda (tv) respektive åkergroda (th) i  

Norrbottens län. Källa: Utklipp från Artportalen, 2021. 

Lokalt 

I Artportalen finns 73 rapporter av vanlig groda inom Gällivare kommun fördelat på ett 

stort antal lokaler, se Figur 7 (sida 15). Lokalerna är väl spridda i landskapet både inom 

och utanför skyddade områden (Figur 8, sida 15). Ett flertal lokaler finns i anslutning 

till Gällivare tätort, bland annat leker vanlig groda i stor utsträckning i norra delen av 

Vassaraträsket (Nordlund Konsult 2021, WSP 2020). Flera av observationerna i 
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Artportalen gäller också lekande grodor. Det bedöms som sannolikt att vanlig groda 

finns och leker på fler lokaler än de som rapporterats i kommunen. 

 

 

Figur 7. Lokaler där vanlig groda (blå markering) har rapporterats inom Gällivare kommun i Artportalen. 

 

 

Figur 8. Kartan visar lokaler där vanlig groda (blå markering) har rapporterats i området kring Gällivare 

tätort inom samt utanför skyddade området i Artportalen. Ljusgrön yta är naturreservat, mörkgrön yta 

visar Muddus nationalpark. Rosa markering visar planområdet. 
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När det gäller åkergroda finns 11 rapporter i Artportalen med säker artbestämning 

inom Gällivare kommun, fördelat på fem lokaler (Figur 9). Samtliga rapporter utom en 

avser grodlek (spel/sång eller parning/parningsceremoni). Lokalerna utgörs av sjöar 

samt en mindre bäck (Slätthedbäcken). Inga säkra rapporter av åkergroda finns från 

Gällivare tätort. Under utredningen har kontakt tagits med Rolf Gustafsson och Håkan 

Tyrén (2021-12-14), två erfarna naturinventerare som vistats mycket i Gällivare 

kommun och har god kännedom om naturen i området. Ingen av dem kände vid 

tillfället till om åkergroda observerats i eller i direkt anslutning till Gällivare tätort. 

 

Endast två personer har rapporterat åkergroda i Gällivare kommun i Artportalen, från 

ett fåtal lokaler som dessutom är tämligen utspridda. Mot bakgrund av detta, 

åkergrodans ekologi samt att få riktade groddjursinventeringar tycks vara genomförda 

i kommunen och kring Gällivare tätort, bedöms det som sannolikt att åkergroda kan 

finnas och leka på fler lokaler än vad som rapporterats och stor osäkerhet råder 

angående dess utbredning i kommunen. De fyra nordligaste lokalerna varifrån arten 

rapporterats ligger inom skyddade områden, i Stubba naturreservat (2 st) respektive 

Sjaunja naturreservat (2 st). Den närmast liggande lokalen är belägen knappt 3 mil 

väster om planområdet. 

 

 

Figur 9. Lokaler med säkra observationer av åkergroda i Gällivare kommun ur Artportalen (röd markering). 

Rosa markering visar planområdet. Ljusgröna ytor utgör naturreservat och mörkgrön yta är Muddus 

nationalpark. 
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Utöver rapporter av vanlig groda och åkergroda finns sju observationer på sju olika 

lokaler av obestämd groda, däribland den groda som noterades vid 

naturvärdesinventeringen i planområdet. Dessa observationer, benämnda egentliga 

grodor, obestämd brungroda eller obestämd groda, utgör antingen vanlig groda eller 

åkergroda (Figur 10). Fem av lokalerna ligger i direkt anslutning till Gällivare tätort, 

inom planområdet respektive i skog mellan Luleåvägen och Vassaraälven, se Figur 11 

(sida 18). 

 

Potentiella livsmiljöer för både vanlig groda och åkergroda bedöms finnas på många 

håll i anslutning till Gällivare tätort. Bland annat finns potentiella livsmiljöer för arterna 

längs med Vassaraälven öster om centrum (Tyréns 2020) där flera obestämda grodor 

noterades vid fältbesök och vid Repisvaara (Enetjärn 2015 och 2012).  

 

 

Figur 10. Kartan visar lokaler i Gällivare kommun (lila markering) där en eller flera individer av obestämd 

groda har rapporterats i Artportalen. Rosa markering visar planområdet. 
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Figur 11. Lokaler (lila markering) i direkt anslutning till Gällivare tätort där en eller flera individer av 

obestämd groda har rapporterats i Artportalen. Rosa linje visar planområdet. 

5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅKERGRODA OCH VANLIG GRODA INOM OCH I 

ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 

Ingen riktad groddjursinventering har genomförts inom planområdet, och det är inte 

känt om grodlek förekommer i området. Under naturvärdesinventering den 28 juni 

noterades dock en adult individ av obestämd groda (vanlig groda eller åkergroda) i 

planområdets västra del (Tyréns 2021). Grodan påträffades i bäckmiljö i 

naturvärdesobjekt 1 som utgörs av blöt, frodig lövsumpskog med björk, al och sälg, se 

Figur 12 på sida 19.  
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Figur 12. Bäckmiljö i blöt lövsumpskog (naturvärdesobjekt 1) där en adult  

obestämd groda noterades vid naturvärdesinventeringen den 28 juni 2021. 

Utöver bäcken finns blöta miljöer även i form av djupa höljor med stillastående vatten 

mellan styltstarrtuvorna i sumpskogen (Figur 13). 

 

 

Figur 13. Partier med stillastående vatten finns i lövsumpskogen i anslutning till  

bäckmiljön i naturvärdesobjekt 1. 

Inom planområdet rinner bäcken även genom fuktig, örtrik granskog i 

naturvärdesobjekt 2, se Figur 14 (sida 20). De två naturvärdesobjekt som berörs av 

bäcken upptar sammantaget större delen av planområdet och framgår på karta i Figur 

1 (sida 7). 
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Figur 14. Bäckmiljö i fuktig örtrik granskog med lövinslag (naturvärdesobjekt 2)  

uppströms lokalen där en obestämd groda noterades under  

naturvärdesinventeringen. 

Bäckmiljön inom planområdet är av sådan karaktär att det bedöms möjligt att lek av 

vanlig groda och/eller åkergroda kan förekomma (Artfakta 2021, Dufresnes 2019). 

Störst potential finns i den blöta lövsumpskogen (naturvärdesobjekt 1, Figur 12 och 

Figur 13) där även blöta partier med stillastående vatten finns. Möjligen kan grodor 

också övervintra i bäckmiljön (Berman et al. 2019). Det är också möjligt att grodor av 

bägge arterna kan övervintra i skogsområdena i naturvärdesobjekt 1 och 2, även om 

vattensamlingar som inte bottenfryser bedöms som mer troliga övervintringsplatser 

med tanke på de mycket kalla vintertemperaturer och tjälförhållanden som 

förekommer i Gällivareområdet (Berman et al. 2019, Pasanen och Karhapää 1997).  

 

Det är sannolikt att grodmiljöer även finns i bäckens fortsättning väster om 

planområdet, där denna mynnar i den andra bäcken (skyddad som Natura 2000) som 

rinner vidare norrut mot Vassaraälven (Figur 15, sida 21). Grodor rör sig troligen över 

samtliga dessa vattenmiljöer, då spridningsförutsättningarna bedöms vara goda och 

avstånden rimliga för att individer av bägge arterna skall kunna röra sig fritt inom 

planområdet och till omgivande naturmiljöer (Kovar et al. 2009). Grodor bedöms även 

kunna röra sig i bäckmiljön uppströms planområdet i sydöst, men utifrån befintlig 

kunskap om området är västra delen av planområdet, där det är som blötast, och 

bäckens fortsättning vidare västerut, mest intressanta för groddjur. 

 

En blöt våtmark med delvis öppen vattenspegel (liten myrtjärn/göl enligt ortofoto) 

finns intill planområdets norra del där grodor kan tänkas leka och även övervintra 

(Figur 15, sida 21). Det är troligt att grodor kan röra sig mellan denna våtmark och 

skogen i planområdet, i synnerhet lövsumpskogen och den fuktiga granskogen. Vid 

våtmarkens nordöstra ände finns en nyanlagd vägbank, och våtmarkens struktur 

(vegetation) är kraftigt påverkad i direkt anslutning till vägbanken. Myren har dock 

fortfarande öppen vattenspegel och potential som livsmiljö för vanlig groda och 

åkergroda. 
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I övrigt saknas tjärnar eller sjöar i planområdets närhet, och utöver bäckens 

fortsättning västerut och vidare norrut, samt mot våtmarken i anslutning till 

planområdet, har inga troliga vandringsstråk för groddjur identifierats inom eller i 

anslutning till planområdet. Närmaste identifierade vattensamling utöver våtmarken 

intill planområdet är en samling småsjöar i skog och våtmark ca 700 m söder om 

planområdet och väg E45.  

 

 

Figur 15. Kartan visar planområdet (rosa markering), en blöt våtmark i anslutning till  

planområdet där grodor kan tänkas leka och övervintra (röd pil) samt bäckmiljö (Natura 2000) väst/  

nordväst om planområdet (blå pilar) där grodor troligen rör sig. 

5.3 KONSEKVENSER AV PLANEN 

Detaljplanens genomförande innebär att bäckmiljön inom planområdet samt de 

avgränsade naturvärdesobjekten med blöt lövsumpskog och örtrik, fuktig granskog i 

sin helhet kommer att försvinna. Lövsumpskogen fortsätter en bit utanför 

inventeringsområdet i nordvästlig riktning enligt ortofoto men huvuddelen av 

naturtypen ligger inom planområdet (Tyréns 2021). För vanlig groda och åkergroda 

innebär planens genomförande därmed att en potentiell lekmiljö i bäckmiljön och 

intilliggande sumpskog inom planområdet försvinner. Planen innebär också att 

potentiell övervintringsmiljö i bäcken och skogsmiljöerna i naturvärdesobjekt 1 och 2 

försvinner (se dock resonemang angående vintertemperatur och tjälförhållanden i 

avsnitt 5.2), varav bäckmiljön bedöms ha högst potential.  

 

För att mer exakt kunna bedöma planens konsekvenser för berörda groddjur krävs mer 

information om arternas förekomster och nyttjande av området, se rekommendationer 

i avsnitt 6.  

  

N 
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5.4 ARTERNAS SKYDD 

Skydd enligt 6 § 

Vanlig groda är fridlyst i hela landet enligt 6 § artskyddsförordningen, liksom vanlig 

padda och mindre vattensalamander, och arterna finns därmed upptagna i 

artskyddsförordningens bilaga 2 som gäller nationella bestämmelser.  

 

För arter med skydd enligt 6 § artskyddsförordningen är det förbjudet att: 

 

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

 

Dispens för arter med skydd enligt 6 § 

Länsstyrelsen får enligt artskyddsförordningens 15 § i det enskilda fallet ge dispens 

från förbuden i 6 § som avser länet eller en del av länet, om det inte finns någon 

annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

 

Skydd enligt 4 § 

Åkergroda omfattas av 4 § artskyddsförordningen, liksom större vattensalamander, 

och dessa arter har ett striktare skydd än vanlig groda och övriga arter skyddade enligt 

6 §. Åkergroda finns upptagen i artskyddsförordningens bilaga 1 (markerad med N) 

och omfattas av internationella bestämmelser enligt art- och habitatdirektivet. Ur 

artskyddsförordningen: 

 

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 

till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 

     

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder, 

    3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

 

4 § 4 punkten artskyddsförordningen ger ett skydd till fortplantingsområden och 

viloplatser (det vill säga livsmiljöer) och gäller oavsett avsiktlighet. Skyddet av 

livsmiljöer gäller hela året, även då djuren inte uppehåller sig där, så länge 

livsmiljöerna håller en viss kvalitet och utnyttjas regelbundet. För att avgöra var 

gränsen går för skada på en livsmiljö, bedöms den kontinuerliga ekologiska funktionen 

för de skyddade arter som nyttjar livsmiljön. Om den kontinuerliga ekologiska 

funktionen kan upprätthållas innan, under tiden och efter genomförda åtgärder, nås 

inte gränsen för skada.  

 

Dispens för arter med skydd enligt 4 § 

Länsstyrelsen får enligt artskyddsförordningens 14 § i det enskilda fallet ge dispens 

från förbuden i 4 § som avser länet eller en del av länet. 

 

En dispens får ges endast om: 

 

1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 

hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och  

3. dispensen behövs 

a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara 

b) livsmiljöer för sådana djur eller växter, 
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c) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten 

eller annan egendom, 

d) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har 

ett allt överskuggande allmänintresse, 

e) för forsknings- eller utbildningsändamål, 

f) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en 

djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller 

g) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning 

tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd. 

5.5 BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ BEVARANDESTATUS OCH BEHOV AV DISPENS 

För vanlig groda görs bedömningen att arten är så pass väl spridd i landskapet att 

projektet inte riskerar att medföra någon påverkan på artens bevarandestatus lokalt, 

regionalt eller nationellt. Dock är det möjligt att individer av vanlig groda kan finnas i 

planområdet, vilket i så fall bedöms kunna utlösa behovet av dispens från artskyddet.  

 

På grund av stora osäkerheter kring utbredning och populationsstorlek hos åkergroda 

både i kommunen samt kring Gällivare tätort, och även inom planområdet, är det inte 

möjligt att bedöma planens påverkan på den lokala populationen av åkergroda. Planen 

bedöms inte medföra någon risk för påverkan på artens populationsstatus regionalt 

(inom Norrbottens län) eller nationellt. Det är möjligt att både individer av åkergroda 

och livsmiljöer för arten finns i planområdet vilket i så fall bedöms kunna utlösa 

behovet av dispens. 

 

Då det utifrån befintlig information inte går att avgöra i vilken utsträckning vanlig 

groda och/eller åkergroda förekommer inom planområdet, eller om någon eller bägge 

arterna leker och eventuellt övervintrar i planområdet, går det inte att med säkerhet 

avgöra vilka eventuella dispenser från artskyddsförordningen som kan krävas för 

planens genomförande.  

6 REKOMMENDATIONER 

Utifrån resultatet av genomförd naturvärdesinventering och artskyddsutredning 

rekommenderas att en fortsatt dialog avseende spindelblomster och berörda groddjur 

hålls med Länsstyrelsen, exempelvis genom ett samråd enligt 12 kapitlet 6 § 

miljöbalken. Samrådet syftar då till att få länsstyrelsens beslut om fortsatt hantering av 

skyddade arter inom ramen för detaljplanen. 

 

Vidare rekommenderas att en fördjupad artinventering av groddjur genomförs under 

vår – sommar 2022, exempelvis i form av en riktad inventering av vanlig groda och 

åkergroda och eventuell lek inom och i anslutning till planområdet. Det kan ge ett mer 

detaljerat underlag om arternas förekomst och nyttjande av planområdet samt dess 

närområde. Även eDNA-analys i bäcken och våtmarken intill planområdet skulle kunna 

ge information om förekommande arter av grodor i området för en säkrare bedömning 

av planens konsekvenser för respektive art.  
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