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1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och syftet med utredning-
en. Denna baseras på inventeringar av fågelliv och naturvärden. 
Vidare beskrivs metoderna för underliggande inventeringar.

1.1 Om projektet
Hybrit Development AB (härefter benämnt Hybrit) är ett samriskföretag 
(Engelska: joint venture) som bildades 2017 och ägs till lika delar av LKAB, 
SSAB och Vattenfall. Bolagets syfte är att utveckla en teknik för fossilfri järn- 
och stålframställning. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för 
koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten i stället 
för koldioxid.

Hybrit utreder förutsättningarna för en demonstrationsanläggning för 
direktreduktion av järnmalm med vätgas i anslutning till LKAB:s befint-
liga gruvområde i Malmberget i Gällivare kommun (se karta i figur 1). Den 
planerade demonstrationsanläggningen kommer i första hand att bestå av 
en anläggning för direktreduktion av järnmalmspellets och en anläggning 
för produktion av den vätgas som används i reduktionsprocessen. Gällivare 
kommun har beslutat att detaljplanelägga de område där vätgasproduk-
tionsanläggningen och direktreduktionsanläggningen planeras. De aktuella 
utredningsområdena för dessa anläggningar presenteras på kartan i figur 1.

Som en del i utredningarna av demonstrationsanläggningen har Ecogain 
utfört en analys av fågelliv och naturvärden inom det samlade utrednings-
området för planerad verksamhet, härefter benämnt det större utrednings-
området. Analysen baseras på information från en fågelinventering som 
utförts under somrarna 2020 och 2021 inom ramen för detta projekt, samt 
en utredning av naturvärden baserad på flera naturvärdesinventeringar som 
utförts i området under åren 2015–2019. Fågelinventeringen har utförts 
inom delar av det större utredningsområdet, medan naturvärdesinventering-
arna täcker in hela detta område (se karta i figur 1).

Syftet med denna utredning är att sammanställa kunskap om naturvärden 
och fåglar samt andra skyddade arter inom det område som kan komma att 
tas i anspråk för demonstrationsanläggningen.
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FIGUR 1 Översiktskarta med det större utredningsområdet 
för planerad demonstrationsanläggning samt enskilda 
utredningsområden för verksamhetens delar. Kartan visar 
också inventeringsområdet för fågel. Inventering av natur-
värde har utförts inom hela det större utredningsområdet.
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Naturvärdesinventeringen genomfördes för att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk 
mångfald. På motsvarande sätt genomfördes fågelinventeringen för att iden-
tifiera och kvantifiera inventeringsområdets betydelse för fåglar. 

Resultaten av fågelinventeringen och naturvärdesutredningen presenteras 
i bilaga 1 respektive 2. I bilaga 3 presenteras samtliga fridlysta arter som 
påträffats.

1.2 Metodik
Fågelinventering

Fågelinventeringen utfördes i ett första steg i form av en förenklad revirkar-
tering med två fältbesök, den 18 juni respektive 2 juli 2020. Denna utfördes 
inom den centrala delen av Vitåforsgruvans gamla sandmagasin och om-
kringliggande skogsområden i norr och öster. En revirkartering fokuserar på 
häckande fåglar och syftar till att få en bild av vilka fågelarter som förekom-
mer i inventeringsområdet samt i vilken omfattning (tätheter, antal revir). 
Inventeringen utfördes under relevant häckningsperiod för den här delen av 
landet och för att inkludera så många häckande arter som möjligt, inklusive 
sent anländande flyttfåglar. Revirkarteringen utfördes från gryning till för-
middag, från kl. 03.30 till 11.00. Mitt på dagen och under tidig eftermiddag 
kompletterades revirkarteringen med spaning efter flygande rovfåglar.

Efter utförd revirkartering av fåglar utökades det större utredningsområdet 
i omgångar i norr längs Linaälven och in över gruvområdet och förekom-
mande produktionsskogar så att det till slut kom att omfatta det område som 
visas på kartan i figur 1. Den 25 maj 2021 gjordes en kompletterande fågel-
inventering i delar av det utökade skogsområdet i väst. Fågelinventeringen 
fokuserade bland annat på att eftersöka eventuella häckningsplatser av 
rovfåglar i sluttningarna ner mot LKAB:s industriområde. I övrigt bedömdes 
dessa sluttningar med industri- och produktionsskogsmiljöer inte hysa poten-
tiella biotoper av särskilt värde för fågellivet. En kompletterande bokontroll 
av ett vid inventeringen lokaliserat rovfågelbo utfördes därefter av den lokala 
ornitologen Inge Karlsson Alalahti i månadsskiftet juli/augusti 2021 (Karls-
son Alalahti, muntligen 2021). 
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Vid inventeringen registrerades i första hand samtliga fågelarter som van-
ligtvis är prioriterade i artskyddssammanhang, det vill säga rödlistade arter 
(se faktaruta på nästa sida) samt arter med beteckningen B i artskyddsför-
ordningens bilaga 1. De senare inkluderar ansvarsarter utpekade i bilaga 1 i 
EU:s fågeldirektiv. I sammanställningen redovisas också ytterligare ett antal 
mer eller mindre vanliga fågelarter som bedöms bidra till bedömningen av 
områdets naturvärde.

Under uppdragets gång inhämtades sedan tidigare känd kunskap om om-
rådets fåglar från Artportalen och ArtDatabanken (inklusive skyddsklassade 
rapporter från Observationsdatabasen), samt från lokala ornitologer (Berth-
Ove Lindström, muntligen 2020, Inge Karlsson Alalahti, muntligen 2021). 

Naturvärdesutredning

LKAB har under senare år utfört ett flertal naturvärdesinventeringar inom 
och omkring det aktiva gruv- och industriområdet i Vitåfors, exempelvis un-
der perioden 2015–2018 (Enetjärn Natur 2015a-b, 2018a-b; Pelagia 2017, 
2018a-b; Sweco 2017, 2018) och under 2019 (Ecogain 2019a-b). Samtliga 
inventeringar har utförts med naturvärdesinventering enligt svensk standard 
SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard Institute 2014). 

A R T S K Y D D S F Ö R O R D N I N G E N  O C H  F R I D LY S TA  A R T E R

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som bland annat innebär fridlysning av ett antal arter. Artskydds-
fördningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2. Samtliga vilda fågelarter är fridlysta enligt förord-
ningens bilaga 1. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 
1, samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta.

För växtarter innebär fridlysningen något förenklat att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta 
bort eller skada de fridlysta växterna. För djur- arter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller 
fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. De fridlysta djur- och få-
gelarterna i bilaga 1 har även ett starkare skydd som innebär att man inte får störa dem, eller skada deras 
fortplantningsområden eller viloplatser.

FÅ G L A R

Även om alla vilda fågelarter är fridlysta har svensk praxis hittills prioriterat fågelarter som markerats med 
B i artskyddsförordningens bilaga 1 samt de som är upptagna på den nationella rödlistan. Detta är i linje 
med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009).

Med anledning av EU-domstolens avgörande den 4 mars 2021 (mål nummer C-473/19 och C-474/19) så ska 
dock samtliga fågelarter omfattas av förbuden i artikel 5 i fågeldirektivet. Därför redovisas förekomst av 
samtliga fågelarter, både prioriterade och övriga, i denna utredning.
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Utredningen av naturvärden baseras på sammanställning av samtliga iden-
tifierade naturvärdesobjekt med klass 1–3 samt identifierade naturvårdsar-
ter, inklusive skyddade (fridlysta) arter. Kunskap om andra artförekomster 
och naturmiljöer inom det större utredningsområdet inhämtades även från 
ArtDatabanken (artfynd från Artportalen inklusive skyddsklassade arter från 
Observationsdatabasen), Naturvårdsverket (Skyddad natur), Skogsstyrelsen 
(Skogens pärlor) samt med hjälp av kartstudier.  

Underliggande inventeringar

Den naturvärdesinventering som genomfördes i fält 2019 (Ecogain 2019), 
och som omfattar merparten av det större utredningsområdet, utfördes 
enligt svensk standard med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel. Det 
innebär att naturvärdesobjekt ned till en storlek av 0,1 hektar eftersöktes och 
kartlades i fält. Naturvärdena bedömdes i tre naturvärdesklasser (1, 2 och 3):

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv bety-
delse för biologisk mångfald.

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för 
biologisk mångfald.

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv 
betydelse för biologisk mångfald.

Ambitionsnivå NVI på fältnivå medel och tre naturvärdesklasser (klass 1–3) 
användes även vid två av de tre övriga naturvärdesinventeringarna som 
utförts inom det större utredningsområdet (Ecogain 2018a, Pelagia 2017). 
Vid den återstående naturvärdesinventeringen, i ett litet område (7,4 ha) för 
en av LKAB planerad kalkdeponi, användes ambitionsnivån NVI på fältnivå 
detalj (Ecogain 2018b). Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en storlek 

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall 
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner sig i kraftig minskning. Röd-
listan är uppdelad i sex olika kategorier: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar 
(VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas för hotade arter. 

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras regelbundet. 
Den senaste rödlistan publicerades 2020. Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är listan ett 
viktigt hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljömål, däribland 
Ett rikt växt och djurliv.
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av 10 m2 har eftersökts och kartlagts i fält. I Ecogain (2018b) bedömdes na-
turvärdena även i naturvärdesklass 4 (visst naturvärde – viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald).

Vid samtliga naturvärdesinventeringar har naturvårdsarter (inklusive rödlis-
tade och fridlysta arter som skyddas genom artskyddsförordningen) registre-
rats.

Utöver utförda fältinventeringar har Ecogain i samband med naturvär-
desinventeringen 2019 utfört en förstudie med preliminära bedömningar 
av naturvärden i ett område inom cirka 10 kilometer från gruvområdet 
vid Vitåfors (Ecogain 2019b). I förstudieområdet genomfördes en NVI på 
förstudienivå med detaljeringsgraden översikt. Det innebär att potentiella 
naturvärdesobjekt ned till en storlek av 1 hektar har eftersökts och kartlagts 
genom studier av dokumenterad information om naturen i förstudieområdet 
tillsammans med kartor och flygbilder. Detta gäller ett av naturvärdesobjek-
ten i denna rapport (H13). 
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2. ANALYS AV FÅGL AR 
OCH NATURVÄRDE

I detta kapitel redovisas analyser av fågelliv och naturvärden inom 
det större utredningsområdet. För detaljerade beskrivningar av 
fågelobservationer, naturvärdesobjekt samt övriga fridlysta arter 
se bilagorna 1, 2 respektive 3. 

2.1 Översiktligt om det större 
utredningsområdet

Det större utredningsområdet för den planerade demonstrationsanläggning-
en i Vitåfors varierar med avseende på förekomst av fåglar och andra frid-
lysta arter samt naturmiljöer. Området består till stor del av starkt påverkad 
industrimark och igenväxande ruderatmark (se karta i figur 2). I den centrala 
delen av det större utredningsområdet ligger det gamla sandmagasinet som 
genomgått efterbehandling. Delar av detta har planterats med träd, och har 
finns miljöer i lite olika igenväxningsfas samt en anlagd damm. Norr om det 
gamla sandmagasinet och upp längs Linaälven finns skogs- och strandmil-
jöer, och i den västra delen av området finns skogbeklädda höjdpartier.

Inom det större utredningsområdet finns naturmiljöer med ett påtagligt eller 
högt naturvärde (naturvärdesklass 3 respektive 2), medan miljöer med ett 
mycket högt naturvärde saknas. Värdefulla naturmiljöer finns framför allt 
längs Linaälven samt i den västra delen av området (figur 2). I dessa miljöer 
har fridlysta arter så som lummerväxter och orkidéer (knärotVU, korallrot och 
spindelblomster) påträffats. På den norra sidan av älven har det gjorts ensta-
ka fynd av lappranunkel. På några platser har även vanlig groda påträffats, 
bland annat i den anlagda dammen i det gamla sandmagasinets östra del. 

Fågellivet inom det större utredningsområdet är mestadels ordinärt och 
skogsområdena domineras av allmänna och utbredda arter som bergfink, 
bofink, lövsångare, taltrast och grönsiska. Av prioriterade arter förekommer 
björktrastNT och rödvingetrastNT allmänt. I brynmiljöer och buskmarker finns 
enstaka förekomster av prioriterade men förhållandevis vanliga arter som 
grönfinkEN, buskskvättaNT, gulsparvNT och ärtsångareNT. 



11

Teckenförklaring
Doftticka
Knärot
Korallrot
Spindelblomster
Lappranunkel
Plattlummer
Revlummer
Vanlig groda
Sjöfåglar
Svalor och seglare
Vadare
Pärluggla
Övriga fågelarter
Sittplats rovfågel

Bivråk - spelflykt

Fjällvråk, kända häckningsplatser
Bivråk - flygväg
Fjällvråk - flygväg
Pilgrimsfalk - flygväg
Tornfalk - flygväg
Backsvalekoloni - stor
Backsvalekoloni - liten
Naturvärdesobjekt klass 2
Naturvärdesobjekt klass 3
Utredningsområde - Vätgasledning
Utredningsområde - Direktreduktion
Utredningsområde - Vätgasproduktion
Det större utredningsområdet - Hybrit

0 500 1 000 m

FIGUR 2 Översiktskarta med observationer av fåglar, andra 
fridlysta arter, naturvärdesobjekt samt utredningsområden 
för verksamhetens planerade delar inom det större utred-
ningsområdet. 
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De delar som är öppna och består av olika typer av människoskapade 
miljöer har små förekomster av fåglar. Det rör mestadels störningståliga 
fågelarter som gynnas av de öppna ytorna med ruderatmarker och låga 
buskmarker som omger infrastrukturen, de tunga industrierna och de stora 
massupplagen. Hit hör bland annat större strandpipare, sånglärka, sädesärla, 
stenskvätta och ängspiplärka. På byggnader och andra strukturer häckar ett 
mindre antal svalor och tornseglareEN. 

Nedan följer en analys av fågelliv och naturvärden inom utredningsområ-
dena för delar av planerad verksamhet. Analysen berör även utredningsom-
rådenas omedelbara närhet.

2.2 Vätgasproduktion
Utredningsområdet för vätgasproduktion innefattar dels skogliga miljöer i 
sin nordöstra och sydvästra del, dels öppen mark i den centrala delen som 
genomkorsas av både kraftledningar och vägar (se karta i figur 3). De skog-
liga miljöerna fortsätter åt både väster och öster från utredningsområdet.

Fågelliv

I utredningsområdet för vätgasproduktion är förekomster av prioriterade 
fågelarter främst koncentrerade till skogsmiljöerna i den östra delen (se karta 
i figur 3 samt information i bilaga 1). I första hand rör det en boplats av 
fjällvråkNT, men också revir av järpeNT, FD, björktrastNT och rödvingetrastNT. 
De två sistnämnda arterna är dock mycket allmänna i regionen. Fjällvråks-
boet hittades 2021, men bedömdes nybyggt och var förhållandevis litet för 
att vara ett vråkbo. Det skedde ingen häckning i boet detta år. Sammantaget 
bedöms att boet är av tveksam kvalitet och att det därför är osäkert om boet 
är beständigt på lång sikt och om fjällvråkarna återkommer, men man bör 
undvika störning under häckningstid så länge det inte kan bekräftas att boet 
inte används.

Naturvärde och övriga fridlysta arter

I och runtom utredningsområdet finns ett objekt (H2) med naturvärdesklass 
2 (högt naturvärde) samt fem objekt (H1, H3, H5, H8 och H9) med natur-
värdesklass 3 (påtagligt naturvärde) – se karta i figur 3 samt information i 
bilaga 2. Av dessa ligger H8 inom utredningsområdet. 
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FIGUR 3 Detaljkarta över utredningsområdet för vätgaspro-
duktion med fynd av fåglar, andra fridlysta arter och natur-
värdesobjekt. 
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Objekt H2 i sydväst utgörs av flerskiktad grannaturskog (höglägesgranskog) 
med stort inslag av fjällbjörk och tall samt enstaka asp och sälg. Här finns 
ett stort antal naturvårdsarter (de flesta rödlistade, däribland rynkskinnVU, 
samt revlummer och mattlummer), varav flera har en livskraftig förekomst. 
Objekt H8 utgörs av en nordvänd fuktsvacka med ett bäckdråg och högörts-
vegetation samt revlummer. Här växer grov gran liksom medelålders björk 
och gråal.

Objekt H1 utgörs av ett stort område med fjällbarrskog, H3 och H9 av gran-
sumpskog och H5 av fattigmyr.

Revlummer förekommer på två platser inom utredningsområdet, och på en 
plats strax sydväst om objekt H8 har knärotVU påträffats

2.3 Vätgasledning
Utredningsområdet för vätgasledning innefattar skogliga miljöer i sin norra 
och nordvästra del men till övervägande del människoskapad mark i form 
av vägar och järnväg, parkeringar och öppen mark och byggnader. Mindre 
stråk med öppen gräsmark och lövungskog finns också. De skogliga miljö-
erna fortsätter åt både norr och väster från utredningsområdet.

Fågelliv

I utredningsområdet för vätgasledning finns förekomster av prioriterade 
fågelarter både i skogsmiljöerna i den nordvästra delen och i de öppna män-
niskoskapade markerna (se karta i figur 3-4 samt information i bilaga 1). I 
första hand rör det revir av rödvingetrastNT samt en liten koloni backsvalaVU. 
Rödvingetrast är dock mycket allmän i regionen. 

Naturvärde och övriga fridlysta arter

I och runtom utredningsområdet finns fem objekt (H8, H9, H10 och H11) 
med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) – se karta i figur 3-4 samt 
information i bilaga 2. Av dessa ligger H9 och delar av H10 och H11 inom 
utredningsområdet.

Objekt H9 i den nordvästra delen utgörs av lövrik gransumpskog med bäck 
och en göl, där skogen har stort inslag av gråal, björk och andra lövträd. 
Vegetationen är av högörtstyp och här finns förekomster av ett antal natur-
vårdsarter och vedsvampar. I gölen finns rikligt med grodyngel. Objekt H10 
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FIGUR 4 Detaljkarta över utredningsområdet för vätgasled-
ning och norra delen av det större utredningsområdet med 
fynd av fåglar, andra fridlysta arter och naturvärdesobjekt.  



16

H32

Gulsparv

Rödvingetrast
Rödvingetrast

Järpe

Björktrast
Gulsparv

Ärtsångare

Rödvingetrast

Björktrast

Svartvit
flugsnappare

Rödvingetrast

Grönfink

Rödvingetrast

Gulsparv

Rödvingetrast

Gulsparv
Sånglärka

Talltita
Rödvingetrast

Buskskvätta

Björktrast

Rödvingetrast

RödvingetrastTalltita

Ärtsångare
Rödvingetrast

Rödvingetrast
Rödvingetrast

Rödvingetrast
Sävsparv

Sävsparv

Rödvingetrast

Gulsparv
Rödvingetrast

Gulsparv

Rödvingetrast

Björktrast

Rödvingetrast

Gulsparv

SånglärkaGulsparv

Sånglärka
Björktrast

Björktrast

Rödvingetrast

Svartsnäppa

Större
strandpipare

Dvärgbeckasin

Morkulla

Drillsnäppa

Grönbena

Större
strandpipare

Större
strandpipare

Större
strandpipare

Morkulla

Enkelbeckasin

Drillsnäppa

Grönbena

Skogssnäppa

Backsvala Backsvala

Backsvala

Hussvala

Ladusvala

Tornseglare

Hussvala

Backsvala

Tornseglare

Backsvala
Backsvala Hussvala

Ladusvala

Pärluggla

Storskrake Kricka
Knipa

Knipa

Knipa

Knipa

Kricka
Knipa

KrickaGräsand
Kricka

Knipa

H11

H10

H10

H24

H25

H16

H16

H23

H22

H19

H18

H20

H20

H21
H21

H21

H7

H7

Teckenförklaring
Spindelblomster
Lappranunkel
Plattlummer
Revlummer
Vanlig groda
Sjöfåglar
Svalor och seglare
Vadare
Pärluggla
Övriga fågelarter
Sittplats rovfågel

Bivråk - spelflykt

Fjällvråk, kända häckningsplatser
Bivråk - flygväg
Fjällvråk - flygväg
Pilgrimsfalk - flygväg
Tornfalk - flygväg
Backsvalekoloni - liten
Naturvärdesobjekt klass 2
Naturvärdesobjekt klass 3
Utredningsområde - Vätgasledning
Utredningsområde - Direktreduktion
Det större utredningsområdet - Hybrit

0 250 500 m

FIGUR 5 Detaljkarta över utredningsområdet för direktreduk-
tion med fynd av fåglar, andra fridlysta arter och naturvärdes-
objekt. 
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är uppdelat på två delobjekt och utgörs av gransumpskog med inslag av 
björk, och förekomster av enstaka rödlistade och naturvårdsarter.

Objekt H11 utgörs av en gransumpskog och ett bäckdråg med förekomster 
av enstaka naturvårdsarter.

Revlummer förekommer på fem platser inom utredningsområdet.

2.4 Direktreduktion
Utredningsområdet för direktreduktion innefattar få naturliga naturmiljöer. 
Här finns några stråk med öppen gräsmark och lövungskog samt en damm 
omgiven av lövungskog i den norra delen (se karta i figur 5). I den nordöstra 
delen finns även ett lite större område med öppen gräsmark. Här finns dock 
gott om människoskapad mark i form av vägar och järnväg, parkeringar och 
öppen mark och byggnader.

Fågelliv

Utredningsområdet för direktreduktion har reviderats efter utförda fågelin-
venteringar och därför har revirkartering endast utförts i den norra delen 
(se inventeringsområde för fågel på karta i figur 1). Det bedöms dock inte ha 
någon större betydelse eftersom en mycket stor andel av området utgörs av 
människoskapade miljöer med lite eller ingen vegetation och av begränsat 
värde för fågellivet.

De fågelobservationer som gjorts är främst koncentrerade till den lilla indu-
stridamm som delvis ligger inom områdets norra del (se karta i figur 5 samt 
information i bilaga 1). Här häckar åtminstone knipa och möjligen några 
fler vanliga andarter. Även större strandpipare är sedd under häckningstid. 
Den bivråkFD som setts spelflyga över området bedöms inte ha häckplats i el-
ler nära området då lämpliga häckningsmiljöer för arten saknas. Detsamma 
gäller observationen av tornfalk i den norra delen.

Naturvärde och övriga fridlysta arter

Naturmiljöer med naturvärdeklass 3 eller högre finns varken inom utred-
ningsområdet eller i dess närhet (se karta i figur 5). Likaså saknas fynd av 
övriga fridlysta arter utöver fåglar (se ovan).
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3. SAML AD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av det inventerade 
områdets nuvarande fågelliv och naturvärden med fokus på de två 
utredningsområdena, samt slutsatser rörande påverkan på identi-
fierade värden och inventeringsunderlagens tillräcklighet.

3.1 Fågelliv
Ur fågelsynpunkt visar resultaten att det större utredningsområdet till allra 
största delen har ett ordinärt fågelliv, där allmänna fågelarter dominerar 
stort. Även de ur artskyddssynpunkt så kallade prioriterade arterna utgörs av 
vanligare fågelarter som är utbredda i kommunen.

Utredningsområdet för direktreduktion, området för vätgasledning och 
västra delen av området för vätgasproduktion har inga höga värden för få-
gellivet. I området för vätgasledning föreslås dock verksamheten om möjligt 
förläggas med hänsyn till områdets backsvalekoloni. Motsvarande gäller för 
området för direktreduktion där verksamheten med fördel kan planeras så 
att påverkan på de häckande fåglarna i industridammen minimeras. 

Inom utredningsområdena finns en del som utifrån förekomster av fågelarter 
bedöms ha sådana värden för fågellivet att de kan påverkas negativt av den 
planerade verksamheten. Det är området för vätgasproduktion där det finns 
en boplats av fjällvråk. 

Eftersom det sannolikt inte är möjligt att undvika ingrepp som påverkar 
vråkboet bör konsekvenserna för fjällvråksförekomsten utredas, och det 
eventuella behovet av restaurerande eller kompenserande åtgärder belysas.

3.2 Naturvärde och övriga fridlysta arter
Inom det större utredningsområdet förekommer naturmiljöer som bedömts 
hålla höga eller påtagliga naturvärden (klass 2 respektive 3) främst utmed 
Linaälven men även i tre skogsbeklädda områden i det större utredningsom-
rådets centrala och västra delar.

Fridlysta arter (förutom fåglar) förekommer inom identifierade naturvärdes-
objekt, men också utanför dessa. I den östra delen av utredningsområdet för 
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vätgasproduktion växer revlummer och knärotVU och i utredningsområdet 
för vätgasledning finns förekomster av revlummer. 

Ur naturvärdessynpunkt bör påverkan på alla naturmiljöer med ett högt 
naturvärde undvikas så långt möjligt. Även i naturmiljöer med ett påtagligt 
naturvärde bör samma förhållningssätt eftersträvas. Där påverkan ändå ris-
kerar att uppstå bör påverkan minimeras med hjälp av naturvårdsinriktade 
åtgärder.

Eftersom ingrepp i naturvärdesobjekt H8 inom utredningsområdet för 
vätgasproduktion sannolikt ej går att undvika kan det vara nödvändigt att 
utreda behovet av åtgärder för fridlysta arter enligt skadelindringshierarkin. 
Här växer revlummer och strax sydväst om objektet har knärotVU påträffats. 
Det kan inte uteslutas av knärot växer på fler platser i och i anslutning till na-
turvärdesobjektet. Förekomst av knärotplantor i och omkring objekt H8 bör 
därför identifieras genom en riktad artinventering (mitten av juni – mitten av 
juli) innan vidare planering för exploatering inleds.

Inom utredningsområdet för vätgasledning bör påverkan på naturvärdesob-
jekt H9 samt H10 och H11 så långt möjligt undvikas. Särskilt bör påverkan 
på göl och bäck inom H9 undvikas liksom bäckdråget inom H11. 

I och i närheten av utredningsområdet för direktreduktion har varken natur-
värdesobjekt eller fridlysta arter utöver fåglar observerats. Kunskapsunderla-
get när det gäller naturvärde och övriga fridlysta arter bedöms vara tillräck-
ligt, och ytterligare naturvärdesinventeringar inte nödvändiga.

3.3 Slutsats
Slutsatsen utifrån bedömningsunderlaget med utförda fågel- och natur-
värdesinventeringar är att den planerade demonstrationsanläggningens 
verksamheter bör kunna lokaliseras inom det större utredningsområdet vid 
Vitåfors. Till stor del undviks påverkan på identifierade fågel- och naturvär-
den, det vill säga skadelindringshierarkins första steg.

Inom utredningsområdet för vätgasproduktion bedöms påverkan på fågel-
liv och naturvärde vara mimimal i utredningsområdets västra del, men det 
rekommenderas att såväl fågellivet som förekomst av andra fridlysta arter 
(inklusive knärotVU) inventeras vidare för att utreda påverkan och vid behov 
föreslå åtgärder för arterna enligt skadelindringshierarkin. Inom de båda 
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övriga utredningsområdena (vätgasledning respektive direktreduktion) kan 
påverkan om möjligt minimeras genom att lokalisera verksamheten i andra 
delar än de som innefattar backsvalekolonin samt ovan nämnda industri-
damm, eller genom att tillämpa åtgärder för att gynna de berörda fågelar-
terna på närliggande plats.

Vid hantering av eventuell påverkan på fågelliv och naturvärden inom det 
större utredningsområdet vid Vitåfors rekommenderas tillämpning av ska-
delindringshierarkins andra till fjärde steg, det vill säga minimering genom 
skyddsåtgärder, mildrande genom restaurering samt ekologisk kompensation 
av kvarstående skada.
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B I L A G A  1 :  FÅ G E L I N V E N T E R I N G

I denna bilaga beskrivs resultatet av revirkarteringen av fåglar. Fo-
kus ligger på rödlistade arter (betecknas med NT, VU, EN och CR) 
och arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 (betecknas med FD). 
Vidare ges en översikt av i övrigt förekommande häckande och ras-
tande fåglar inom det inventerade området och i dess närhet. 

Revirkarteringen av fåglar utfördes i merparten av det större utrednings-
området för Hybrit Vitåfors och omfattar båda de utredningsområden som 
valts fram för verksamhetens planerade anläggningar, samt ett större kring-
liggande område åt norr och sydost (figur 1). Nedan beskrivs resultatet från 
inventeringen, uppdelat efter olika artgrupper av fåglar. 

Rovfåglar och ugglor
Pilgrimsfalk

En pilgrimsfalkNT, FD observerades den 18 juni 2020 över de nedlagda dag-
brotten cirka 0,5–1 kilometer sydväst om inventeringsområdet (figur 6). 
Falken sågs bland annat interagera med en fjällvråkNT i vad som såg ut som 
en revirstrid. Pilgrimsfalk häckar regelbundet med ett till två par i de öppna 
dagbrotten vid Malmberget och boplatserna är kända. Den närmaste häck-
ningsplatsen ligger flera kilometer från inventeringsområdet (Inge Karlsson 
Alalahti, muntligen 2021). Inga pilgrimsfalkar observerades inom invente-
ringsområdet vid inventeringen men det är sannolikt att de då och då födo-
söker i anslutning till det gamla sandmagasinet. 

Fjällvråk

En fjällvråk observerades vid besöket den 18 juni 2020 över de nedlagda 
dagbrotten cirka 0,5–1 kilometer sydväst om inventeringsområdet (figur 6). 
Vråken sågs bland annat spelflyga i samband med vad som såg ut som en re-
virstrid med en pilgrimsfalkNT, FD. Fjällvråken flög därefter söderut i riktning 
mot ett sedan tidigare känt häckningsområde (se nedan). 

Fjällvråk ses häcka med ett till två par i Malmbergets gruvområde under 
år med god sorktillgång. Ett par har brukat häcka i eller kring de nedlagda 
dagbrotten, cirka 1–1,5 km söder om inventeringsområdet (Inge Karlsson 
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FIGUR 6 Karta med observationer av rovfåglar och 
ugglor i samband med revirkarteringen.



25

Alalahti, muntligen 2021). Här fanns tidigare ett stort bo på en klippavsats 
i ett av dagbrotten där fjällvråkarna sågs häcka i mitten av 2010-talet. Hela 
klippavsatsen har sedan dess rasat ner. Därefter har ett annat fjällvråksbo hit-
tats i ett träd nära samma dagbrott. I trädboet konstaterades häckning 2016, 
och 2018 sågs en fjällvråk flyga med föda i riktning mot häckningsplatsen 
(ArtDatabanken 2021, Inge Karlsson Alalahti, muntligen 2021). Trädboet 
har inte besökts under de senaste åren. Fjällvråk brukar även ibland obser-
veras över Malmbergets nordvästliga sluttningar ett par kilometer väster om 
inventeringsområdet. I detta område hittades ett fjällvråksbo med konstate-
rad häckning 2015 (ArtDatabanken 2021). Det finns inga uppgifter om att 
häckningsplatsen återbesökts sedan dess (Inge Karlsson Alalahti, muntligen 
2021). 

Vid besöket den 25 maj 2021 hittades ett rovfågelsbo i västra delen av 
inventeringsområdet, inom utredningsområdet för vätgasproduktion. Boet 
bedömdes nybyggt och var förhållandevis litet för att vara ett vråkbo. Det 
var ingen pågående häckning i boet men det bedömdes vara ett fjällvråksbo 
utifrån boets lokalisering och en fräsch fjällvråksfjäder som hittades under 
boet. Boet återbesöktes i slutet av juli och då hade det blivit påbyggt något, 
men det pågick ingen häckning (Inge Karlsson Alalahti, muntligen 2021). 

Bivråk

BivråkFD observerades vid två tillfällen under inventeringen (figur 6). En 
hane observerades den 18 juni 2020 under en dryg timme medan den 
födosökte och spelflög över de öppna markerna i det gamla sandmagasinet i 
sydöstra inventeringsområdet. Vråken flög in över sandmagasinet från norr 
och flög vidare och satte sig i ett träd på Malmbergets ostsluttning, väster 
om inventeringsområdet. Den andra observationen var av en förbiflygande 
individ längs en skogsbilväg norr om Linaälven (1 juli 2020). Det finns inga 
kända häckningsplatser och förhållandevis få observationer av bivråk i när-
området (Artdatabanken 2021, Inge Karlsson Alalahti, muntligen 2021).

Övriga rovfåglar

Flera observationer av födosökande tornfalkar gjordes över de öppna mar-
kerna i gamla sandmagasinet (figur 6) och det bedöms finnas ett häckande 
par i eller i nära anslutning till inventeringsområdet. Vid ett par tillfällen 
sågs tornfalkarna flyga med byten till en tornbyggnad i industriområdet, och 
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det är sannolikt att de har ett bo på platsen. Det finns även en sedan tidigare 
känd häckningsplats av tornfalk i ett mindre skogsparti söder om det gamla 
sandmagasinet (Inge Karlsson Alalahti, muntligen 2021), men där observe-
rades inga falkar under inventeringen 2020. 

StenfalkNT, FD och lärkfalk har observerats vid enstaka tillfällen i och i anslut-
ning till inventeringsområdet under senare år, men det finns inga kända 
häckningsplatser i närområdet (Artportalen 2021, Inge Karlsson Alalahti, 
muntligen 2021). Inga stenfalkar eller lärkfalkar observerades under inven-
teringen och arterna bedöms inte häcka i inventeringsområdet under 2021. 
Stenfalk skulle potentiellt kunna häcka i de öppna busk- och hedmarkerna 
i gamla sandmagasinet och lärkfalk i omgivande skogsmiljöer men det finns 
inga observationer som indikerar häckning i dagsläget. Det är mer sannolikt 
att observerade fåglar endast nyttjar området för att födosöka. Båda arterna 
är kända predatorer vid backsvalekolonier (se nedan). 

Skogslevande arter som duvhökNT och sparvhök är sällsynta i det öppna in-
dustri- och hedlandskapet i inventeringsområdet. Arterna finns rapporterade 
från Koskullskulle och från skogslandskapet kring gruvområdet (Artportalen 
2021) men bedöms inte häcka i inventeringsområdet.

Pärluggla

En pärlugglaFD observerades i den lövrika barrskogen nära Linaälven under 
inventeringen den 2 juli (figur 6). Det är sannolikt att arten häckar i när-
området, företrädesvis i ett gammalt spillkråkebo i en tall eller asp i äldre 
barrskog längs älven, alternativt i ett kvarlämnat naturvärdesträd ute på ett 
närliggande hygge. Pärluggla bedöms vara relativt vanlig i området och det 
finns flera rapporter av spelande hanar från närliggande samhällen samt 
från älvnära miljöer. En konstaterad häckning finns även rapporterad från 
området kring sjön Naalojärvi, väster om det nya sandmagasinet (Artporta-
len 2021). 

Övriga ugglor

Utöver pärluggla observerades inga ugglor vid inventeringen och det finns 
inga tidigare rapporter av andra ugglor från inventeringsområdet med 
undantag av en jordugglaFD som uppehöll sig tillfälligt i området någon 
vecka i maj 2020 (Artportalen 2021, Artdatabanken 2020). HökugglaFD och 
sparvugglaFD rapporteras då och då från Koskullskulle och Malmberget by 
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FIGUR 7 Karta med observationer av sjöfåglar i sam-
band med revirkarteringen.
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(Artportalen 2021) och bedöms båda kunna häcka i närliggande skogsområ-
den. 

Andfåglar och andra sjöfåglar
Det finns inga naturliga sjöar eller tjärnar med riktigt goda förutsättningar 
för häckande sjöfåglar i inventeringsområdet, men förekommande indu-
stridammar och vattensamlingar lockar ändå till sig en del vanligare arter 
av änder (figur 7). I den norra av de två industridammarna längs järnvägen 
(damm 1, figur 7) observerades två par krickaVU, ett par gräsand, en hona 
kricka och två kniphonor vid besöket 2 juli 2020. Det rörde sig sannolikt inte 
om häckande par och inga ungar observerades vid besöket. Vid återbesök 
25 maj 2021 observerades ett par knipa i damm 1 men inga andra sjöfåglar. 
I den andra industridammen längre söderut (damm 2, figur 7) observerades 
ett häckande par knipa med nio ungar vid besöket 2 juli 2020. Den artifi-
ciella dammiljön med branta sten- och grusvallar är ingen optimal miljö för 
häckande sjöfåglar i övrigt, men rastande sångsvanar har rapporterats vid 
ett par tillfällen under de senaste fem åren (Artportalen 2021). Bäst förutsätt-
ningar för häckande sjöfåglar finns i den ej aktiva dammen som återställts i 
östra delen av gamla sandmagasinet (damm 3, figur 7), åtminstone om vat-
tennivån bevaras tillräckligt djup. Här är strandkanterna grunda och under 
igenväxning med starrbälten och viden, och en artificiell ö för häckande 
sjöfåglar har byggts. I damm 3 observerades en kniphona med fem ungar 
2 juli 2020. Vid återbesöket 25 maj 2021 observerades ett par krickaVU, ett 
par knipa och ett par storskrake i dammen. I alla fall kricka och knipa kan 
tänkas häcka i dammen medan storskrakeparet sannolikt endast rastade på 
lokalen. Enligt tidigare rapporter har även vårrastande sångsvanFD, bläsand-
VU och vigg noterats i damm 3 under senare år (Artportalen 2021). 

I övrigt kan nämnas att rastande smålomNT vid två tillfällen noterats i klar-
ningsdammen vid nya sandmagasinet, norr om inventeringsområdet, 2017 
och 2019 (Artportalen 2021). Platsen är dock ingen möjlig häckningslokal 
för arten. Även vanligare änder som vigg och knipa har rapporterats från 
dammen (Artportalen 2021). 

Vadare
Av vadarfåglar noterades två rödlistade arter under inventeringen, drillsnäp-
paNT och svartsnäppaNT (figur 8). Drillsnäppa förekommer med flera häckan-
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FIGUR 8 Karta med observationer av vadare i sam-
band med revirkarteringen.
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FIGUR 9 Karta med observationer av svalor och 
seglare i samband med revirkarteringen.
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de par längs Linaälven och ett häckande par kring klarningsdammen vid nya 
sandmagasinet. Svartsnäppa observerades med ett rastande par vid damm 3 
i östra delen av inventeringsområdet 25 maj 2021. Det finns inga potentiella 
häckningsplatser för svartsnäppa i inventeringsområdet men vårrastande 
svartsnäppor observeras ibland i närområdet, bland annat från våtmarkerna 
vid Naalojärvi (Artportalen 2021). Av övriga vanligare arter av vadare fö-
rekommer i inventeringsområdet enstaka par av större strandpipare, grön-
benaFD, gluttsnäppa och skogssnäppa (figur 8). Åtminstone två par av större 
strandpipare och ett par av gluttsnäppa observerades kring dammarna i 
östra delarna av gamla sandmagasinet, och enstaka födosökande och spelan-
de individer av grönbena och skogssnäppa observerades vid Linaälven samt 
vid damm 3 under inventeringen (figur 8). Vid damm 3 observerades även 
en rastande dvärgbeckasin under besöket 25 maj 2021. Vidare stöttes flera 
morkullor i täta skogsbestånd längs Linaälven respektive i sluttningarna upp 
mot gruvområdet. En spelande morkullehane och en spelande enkelbeckasin 
observerades också över skogsområdet söder om Linaälven. 

Svalor och seglare
BacksvalaVU är en kolonihäckande art som gynnas av mänsklig aktivitet och 
ofta bygger sina kolonier i aktiva sand- och grustäkter. De branta, finkorns-
rika sluttningarna i och kring de öppna sandmagasinen skapar ypperliga 
häckningsmiljöer för backsvala, och arten är något av en karaktärsart för 
gruvområdet vid Vitåfors. Kolonierna kan flyttas mellan olika platser be-
roende på de aktuella förutsättningarna. Vid inventeringen noterades en 
mindre koloni med cirka 10 bohål i lernipor i en slamvattendam i invente-
ringsområdet, och ett knappt tiotal backsvalor observerades kring kolonin 
(figur 9). Den största aktiva kolonin finns annars för närvarande i sydslutt-
ningen av det nya sandmagasinet (figur 9, Inge Karlsson Alalahti muntligen 
2021). Här observerades över 200 nygjorda bohål sommaren 2020 och 
250–300 backsvalor vid 150 påbörjade bohål sommaren 2021 (Artportalen 
2021). Vid inventeringen 2020 sågs vid flera tillfällen backsvalor flyga mellan 
nya och gamla sandmagasinet och mellan nya sandmagasinet och Linaälven. 
Födosökande backsvalor sågs även över dammarna längre österut i gamla 
sandmagasinet. 

Även mindre grupper med tornseglareEN, hussvalaVU och ladusvala sågs vid 
inventeringen födosöka över de norra delarna av gamla sandmagasinet, nära 
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LKAB:s industriområde. Samtliga tre arter häckar sannolikt i och på bygg-
naderna inom industriområdet och gynnas precis som backsvalan av den 
mänskliga aktiviteten i området. Som mest har 20 tornseglare rapporterats 
från industriområdet, och då främst kring sovringsverket enligt rapportören 
(augusti 2018, Artportalen 2021). Vad gäller hussvala och ladusvala har som 
mest 40 respektive 20 individer rapporterats från industriområdet (båda i 
maj 2016, Artportalen 2021). 

Övriga fågelarter
Vad gäller övriga fågelarter i form av skogshöns, hackspettar och tättingar 
inklusive kråkfåglar så observerades en art i kategorin starkt hotad (EN) och 
tio arter i kategorin nära hotad (NT) i den senaste rödlistan (figur 10). Det 
rör sig i samtliga fall om vanliga arter där populationsstorlekarna överstiger 
gränsvärdena för rödlistning men där en noterad populationsminskning 
medfört att de blivit rödlistade på senare tid. Vad gäller grönfinkEN så är det 
en till Sverige införd sjukdom som medfört en kraftig populationsminskning 
under de senaste 10 åren och arten gick från livskraftig i 2015 års rödlista till 
starkt hotad i 2020 års rödlista (Artfakta 2021). 

BuskskvättaNT noterades med ett par i de öppna delarna av gamla sandma-
gasinet. Arten är beroende av öppna marker som myrar, hyggen och gräs-
marker. 

GrönfinkEN observerades på två lokaler (varav en revirhävdande individ) och 
kan förekomma med enstaka häckande par i skogsområdena i utkanten av 
inventeringsområdet. 

GulsparvNT är förhållandevis vanligt förekommande i öppna skogsmiljöer i 
inventeringsområdet, såväl inne i gamla sandmagasinet som längs transport-
vägar utanför sandmagasinet. Sjungande hanar noterades på sex platser vid 
inventeringen. 

JärpeNT, FD observerades inte under inventeringen men färsk spillning notera-
des på två platser i barrskogarna i norra inventeringsområdet och arten finns 
sedan tidigare rapporterad från skogsområdet mellan gamla sandmagasinet 
och Linaälven (Artportalen 2021). Järpe bedöms kunna häcka i enstaka par i 
dessa skogsområden. 
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FIGUR 10 Karta med observationer av övriga priorite-
rade fågelarter i samband med revirkarteringen.



34

SävsparvNT noterades med två sjungande hanar längs Linaälven. Arten be-
döms förekomma relativt talrikt i de lövrika strandskogarna längs älven, men 
skulle teoretiskt även kunna etablera sig vid någon av dammarna i gamla 
sandmagasinet om det finns tillräckligt med buskar och lövträd i strandmiljö-
erna. 

ÄrtsångareNT och svartvit flugsnappareNT förekommer med enstaka par i de 
lövrika skogsbrynen längs transportvägen norr om gamla sandmagasinet.  

TalltitaNT observerades på två lokaler i barrskogarna norr om gamla sand-
magasinet och bedöms kunna häcka med enstaka par i inventeringsområdet, 
företrädesvis i förekommande gransumpskogar eller lövrik strandskog. 

RödvingetrastNT och björktrastNT är båda vanligt förekommande arter i 
samtliga skogsbestånd inom inventeringsområdet. 

Utöver de rödlistade fågelarterna observerades en utpekad ansvarsart från 
EU:s fågeldirektiv, bilaga 1: 

BlåhakeFD observerades inte vid inventeringarna i juni och juli 2020 men 
vid återbesöket 25 maj 2021 hördes två sjungande hanar, en vid damm 3 i 
gamla sandmagasinet och en i ett lövrikt skogsbryn i sluttningarna i nord-
västra delen av inventeringsområdet. Det är inte säkert att det rör sig om 
häckande individer men arten kan tänkas häcka med något enstaka par i 
inventeringsområdet. Häckande blåhake har sedan tidigare rapporterats 
från Naalojärvi och Koskullskulle samhälle (rapportpunkt för större område) 
(Artportalen 2021). 

Övriga fågelarter som observerades vid inventeringen var bofink, lövsångare, 
gransångare, bergfink, rödhake, domherre, grå flugsnappare, ängspiplärka, 
trädpiplärka, kungsfågel, gulärla, trädgårdssångare, järnsparv, mindre kors-
näbb, grönsiska, taltrast, kråkaNT och korp. 
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B I L A G A  2: 
N AT U R VÄ R D E S B E D Ö M N I N G

I denna bilaga beskrivs naturmiljöerna inom det större utrednings-
området för Hybrit, och identifierade naturvärdesobjekt beskrivs 
i detalj i slutet av bilagan. Fynd av fridlysta arter (utom fåglar) 
presenteras översiktligt i bilaga 3.

Översiktlig beskrivning
Utredningsområdet för naturvärden är beläget vid LKAB:s gruvindustriom-
råde i Vitåfors och omfattar själva industriområdet och hela det gamla sand-
magasinet i öster, de delvis skogsbeklädda nord- och ostsluttningarna kring 
Tingvallskullegruvan i väster samt mindre skogsbeklädda höjdpartier mellan 
nya och gamla sandmagasinet i norr. Vidare omfattas en längre sträcka med 
älvnära skogs- och strandmiljöer längs Linaälven, öster om Vitåfors industri-
område.

Nedan presenteras naturmiljöerna inom det större utredningsområdet upp-
delat på tre sammanhållna delområden: Linaälven med närliggande natur-
miljöer, gamla sandmagasinet och industriområdet, samt naturmiljöer kring 
Tingsvallskullegruvan (se översiktskarta i figur 11).

Skogs- och strandmiljöer längs Linaälven

Linaälven är ett biflöde till Ängesån och Kalixälven och ingår i ett stort 
Natura 2000-område som utpekats enligt EU:s art- och habitatdirektiv; 
Torne och Kalix älvsystem. Torne och Kalix älvsystem utgör ett mycket 
stort vattensystem som omfattar vattenområden i Torneälven och Kalixälven 
samt biflöden och källsjöar inom de svenska delarna av avrinningsområdena. 
Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är Torne och Kalix älv-
system Västeuropas enda riktigt stora oreglerade vattensystem, och därmed 
ett mycket värdefullt exempel på ett stort naturligt vattensystem. 

De delar av Linaälven och dess närmiljö som ingår i det översiktliga utred-
ningsområdet för naturvärden hyser utan tvekan de högsta naturvärdena i 
det större utredningsområdet (naturvärdesobjekten H12–H25). Flera av de 
älvnära skogs- och strandmiljöerna har bedömts hålla ett högt naturvärde 
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FIGUR 11 Översiktskarta över de tre delområden inom det 
större utredningsområdet där naturvärden bedömts.
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(naturvärdesklass 2) i de naturvärdesinventeringar som utförts i området 
under senare år (se kartor i figurerna 2, 4 och 15). Övriga naturmiljöer har 
bedömts utgöra naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Längs med Lina-
älven finns äldre blandskog och lövrik barrblandskog (objekten H15, H18, 
H20, H21), men också sumpskogar (objekten H16, H22, H25) och äldre 
barrskogar (objekten H12–H14, H17, H19) med gott om naturvårdsarter 
kopplade till både markförhållanden och död ved. Till dessa naturmiljöer 
hör även en del myr (objekt H24) samt själva Linaälven (objekt H23). Dess-
utom omfattas naturmiljöer upp till 100 meter från vattendraget av strand-
skydd (Miljöbalken kapitel 7). 

Inom naturmiljöerna längs med Linaälven har vanligare småfågelarter så 
som rödvingetrastNT, sävsparvNT, talltitaNT och ärtsångareNT noterats, men 
också pärlugglaFD, drillsnäppaNT, grönbenaFD, enkelbeckasin och morkulla 
(se bilaga 1). Av andra fridlysta arter finns fynd av plattlummer, revlummer, 
lappranunkel och vanlig groda (se bilaga 3).

Gamla sandmagasinet och industriområdet

Själva industriområdet och det gamla sandmagasinet saknar i stort naturliga 
miljöer och hyser i dagsläget företrädesvis låga eller obetydliga naturvärden. 
Sandmagasinet består av småkuperade öppna grus- och sandhedar i varie-
rande grad av igenväxning med gräsmark eller ung tall- och lövskog om-
givna av höga dammvallar. Det finns dock några dammar i och vid gamla 
sandmagasinet, i vilka det häckar och rastar flera arter av våtmarksfåglar 
(se bilaga 1). Vidare finns flockar med födosökande svalor och seglare vid 
dammarna, företrädesvis i den aktiva dammen nordost om anrikningsverket. 
I anslutning till dammen finns även en mindre koloni med den rödlistade 
backsvalanVU (se bilaga 1). I den större dammen i sydöstra delen av sandma-
gasinet (naturvärdesobjekt H32, se karta i figur 13) har en viss naturalisering 
av strand- och våtmarksmiljöer påbörjats och här har, förutom en del häck-
ande och rastande änder och vadare, även en större koloni av vanlig groda 
noterats i slutet av maj 2021. Denna naturmiljö har ett påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3).

Själva industriområdet består av hårdgjord mark med industrianläggningar, 
upplag, parkeringar och infrastruktur i form av vägar- och järnvägar. De 
ekologiska värden som förekommer här är uteslutande kopplade till de 
fågelarter som häckar på industribyggnaderna, som tornfalk, tornseglareEN, 
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hussvalaVU och ladusvala (se bilaga 1). Naturmiljöer med ett påtagligt eller 
högre naturvärde saknas.

Nordväst om industriområdet, mellan nya och gamla sandmagasinet, finns 
två mindre skogsbestånd som är starkt fragmenterade och påverkade av 
pågående industriverksamhet. Trädstammar och fältskikt är gråa av damm 
från industrierna och epifytiska lavar förekommer mycket sparsamt. Istället 
växer här gott om grönalger på stammar och grenar närmast industriområ-
det. Skogen domineras av medelålders till äldre produktionsskog av tall och 
gran med lågt naturvärde, men det finns även blötare partier med mindre 
bäckdråg och ört- och lövrik gransumpskog med naturvärdesklass 3, det vill 
säga ett påtagligt naturvärde (naturvärdesobjekten H9–H11, se karta i figur 
12-13). I dessa fuktskogar finns enstaka fynd av rödlistade vedsvampar och 
fridlysta orkidéer som spindelblomster och korallrot. I övrigt har vanligare 
fågelarter som björktrastNT, gulsparvNT, rödvingetrastNT, talltitaNT och grönfin-
kEN noterats i detta område, men också enstaka fynd av järpeFD,NT (se bilaga 
1).

I gamla sandmagasinet deponerades anrikningssand från Malmbergets 
gruvbrytning fram till 1970-talet och gråberg fram till 2003 då verksamhe-
ten avvecklades och marken efterbehandlades. Som en del av arbetet med 
LKAB:s nya riktlinjer för markanvändning från 2015 togs en ekologisk efter-
behandlingsplan fram för Vitåfors sandmagasin under 2017 (Ecogain 2017). 
Syftet med den ekologiska efterbehandlingen var att skapa en variation av 
naturmiljöer och biologiskt viktiga strukturer som på sikt gynnar biologisk 
mångfald i området. Under 2018 och 2019 genomförde LKAB de initiala 
åtgärderna för ekologisk efterbehandling i gamla sandmagasinet, och under 
2020 togs ett program fram för systematisk uppföljning av naturmiljöerna i 
området (Ecogain 2020). Åtgärderna har främst varit inriktade på att skapa 
en större variation i terräng och vegetation och gynna lövskog och död ved. 
Terrängen har också formats för att skapa en mer varierad och kuperad 
markyta. Icke inhemska arter som contortatall och bollpil har ryckts bort 
och täta skogspartier har gallrats för att skapa trädklungor, friställa träd och 
gynna lövträd. Vidare har död ved och rishögar placerats ut i terrängen.

Skogspartier kring Tingsvallskulle

Skogsområdena på nord- och ostsluttningarna kring Tingsvallskullegruvan, 
väster om industriområdet är fragmenterade av vägar, kraftledningsgator 
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och öppen industri- och igenväxningsmark och påtagligt påverkade av dam-
ning från gruvverksamheten. Huvuddelen av skogen är medelålders till äldre 
produktionsskog med varierande inslag av lövträd och äldre barrträd, och 
med lågt till visst naturvärde.

I nordsluttningarna längst i väster finns dock större sammanhållna bestånd 
av lövrik äldre fjällbarrskog med partier av artrik grannaturskog och ren 
fjällbjörkskog på höjdpartier (naturvärdesobjekten H1 och H2, se karta i 
figur 12). I dessa bestånd är naturvärdet påtagligt till högt (naturvärdesklass 
3 respektive 2) med lokalt rik förekomst av rödlistade arter av vedsvampar 
och lavar.

I ostsluttningen ovanför anrikningsverket finns partier med äldre barrskog 
med inslag av fjällbjörk och förekomster av fridlysta arter som knärotVU och 
spindelblomster i fältskiktet (naturvärdesobjekt H7, se karta i figur 12).

I en mindre ravin på ostsluttningen väster om sandugnsverket växer grov-
stammig lövrik granskog längs ett mindre bäckdråg (naturvärdesobjekt H8, 
se karta i figur 12). Denna naturmiljö har bedömts ha ett påtagligt natur-
värde (naturvärdesklass 3). Här finns bland annat observationer av fågelarter 
så som björktrastNT, rödvingetrastNT samt järpeFD, NT (se bilaga 1).

I en svacka söder om nya sandmagasinet finns även en mindre, dikad våt-
mark och partier med gransumpskog längs en mindre bäck (naturvärdes-
objekten H3 och H5, karta i figur 12). Dessa naturmiljöer har ett påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3).

Naturvärdesobjekt
Nedan beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringar 2017–2019 
bedömdes ha ett påtagligt eller högt naturvärde. Objekten betecknas H1-
H32, där "H" står för Hybrit, och de redovisas på kartor i figurerna 12-13. 
Ett par luckor i objektsnumreringen beror på att några objekt utelämnats i 
genomgången eftersom de ligger längre från det större utredningsområdet 
för Hybrit.

H1 Fjällbarrskog

Beskrivning: Flerskiktat skogsbestånd i sluttning med omväxlande gran, tall 
och björk som dominerande trädslag samt enstaka sälg, asp och rönn. Fjäll-
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FIGUR 12 Västra delen av det större utredningsområdet med 
identifierade naturvärdesobjekt.
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FIGUR 13 Östra delen av det större utredningsområdet med 
identifierade naturvärdesobjekt.
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björk dominerar längst upp i sluttningen medan längre ner ökar mängden 
gran och tall. Det finns enstaka liggande död ved av gran, och tall i olika 
nedbrytningsstadier. Här finns gamla granar och tallar, samt torrakor av 
både gran och tall. Förekomst av gamla stubbar tyder på att skogen har 
plockhuggits för länge sedan. Fjällbjörkskogen domineras av medelgamla 
träd men här finns även död björkved. Marken är omväxlande blockrik med 
markvegetation främst bestående av blåbärsris, kråkris och väggmossa. I det 
nordöstra hörnet finns ett näringsrikare område med högörter som ekbräken 
och midsommarblomster vilket kan vara en effekt av näringsläckage från 
närliggande gråbergsupplag. Spår av brand finns på kolade stubbar.

Natura 2000-naturtyp: 9040 Nordisk fjällbjörkskog

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då stora delar av objektet utgörs av 
Natura 2000-naturtyp. Detta förstärks av biotopkvalitéer som gamla träd, 
flerskiktad skog och blockig terräng. Det finns ett visst artvärde då ett par 
naturvårdsarter (knottrig blåslavNT, dvärgbägarlavNT och revlummer) före-
kommer.

Källor: Enetjärn Natur 2018a (objekt B), Ecogain 2019 (objekt 332).

H2 Höglägesgranskog

Beskrivning: Området består till största delen av flerskiktad grannaturskog, så 
kallad höglägesgranskog, med stort inslag av fjällbjörk och tall samt enstaka 
asp och sälg. Här finns gamla tallar med pansarbark och samt gamla gra-
nar med grova, krokiga grenar. Skogen är gles och långsamväxande och det 
finns naturligt sparsamt med död ved. Däremot finns liggande död ved i 
alla nedbrytningsstadier, samt torrakor av både gran, tall och björk. Skogen 
ligger i en sluttning där den i de högsta delarna övergår till näringsfattig 
fjällbjörkskog. Marken är omväxlande blockrik med markvegetation främst 
bestående av blåbärsris, kråkris och väggmossa. Det finns gamla spår av 
brand och området har förmodligen plockhuggits för länge sedan men det 
har inte nämnvärt påverkat kontinuiteten i skogen. Identifierade naturvårds-
arter: fjällvråkNT, grantickaNT, rosentickaNT, ulltickaNT, rynkskinnVU, trådticka, 
blodticka, blanksvart spiklavNT, knottrig blåslavNT, dvärgbägarlavNT, vit-
mosslav, revlummer och plattlummer.
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Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då objektet utgörs av Natura 2000-na-
turtyp. Detta förstärks av biotopkvalitéer som gamla träd, död ved, naturlig 
beståndsstruktur, flerskiktning och blockig terräng. Artvärdet är högt då fler-
talet naturvårdsarter inklusive rödlistade arter förekommer, varav flera arter 
har en livskraftig förekomst.

Källor: Enetjärn Natur 2018a (objekt A), Ecogain 2019 (objekt 323).

H3 Gransumpskog

Beskrivning: Gransumpskog med naturlig bäck. Bäcken har ett slingrande för-
lopp, skuggas av omgivande träd och åtminstone bitvis grusig botten. Träden 
har även bidragit med död ved i vattnet. En skuggad bäck har en jämnare 
vattentemperatur vilket är viktigt för många vattenlevande organismer. Död 
ved bidrar via sin nedbrytning till näringsämnen och även skrymslen och 
vrår för insekter som lever i vattnet. Ett slingrande förlopp saktar ned vatten-
hastigheten, vilket gynnar flera arter som lever i vattendrag. Bäcken kantas 
av en sumpskog där fältskiktet domineras av starr och fräken. Bäcken rinner 
ut i det dike som rinner längs inventeringsområdets östra kant. I trädskiktet 
finns i huvudsak gran draperade med hänglavar, men även enstaka björk 
och någon sälg. Klen död ved finns också i objektet. En del av träden har 
bildat socklar, vilket är typiskt för träd som växer i en blöt eller fuktig miljö. 
Objektet fortsätter även väster om stängslet, utanför den inventerade ytan. 
Signalarterna trådfräken och ögonpyrola noterades. Dessa indikerar fuktig 
skog och död ved i olika nedbrytningsstadier. Övriga arter som noterades var 
bland annat: mossviol, spärrvitmossa, palmmossa och fjälltimotej. 

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av de skogliga signalarterna trådfräken och ögonpy-
rola tyder på högre naturvärden än omgivande skog och motiverar ett visst 
artvärde. Biotopvärdet är påtagligt. Bäcken som rinner genom ytan bidrar 
till en hög och jämn luftfuktighet som är viktigt för många arter och bidrar 
till den biologiska mångfalden. Andra värdeelement som bidrar till den bio-
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logiska mångfalden är död ved, träd på socklar samt träd av olika ålder och 
dimension. 

Källor: Enetjärn Natur 2018b (objekt A), Ecogain 2019 (objekt 295).

H5 Myr

Beskrivning: Relativt opåverkad myr trots ett brett dike längs nordöstra kan-
ten. Grävmassorna från diket bildar en vall mellan diket och myren och 
förhindrar vid normalflöden vattentransporten från myren till diket. Det gör 
att myren inte avvattnas av diket. Myren är av typen fattigmyr som karaktä-
riseras av arter som rosling, dvärgbjörk, viden, kråkklöver, lappvide. Mycket 
flaskstarr och troligen sumpstarr som är en typisk art för Natura 2000-typen 
aapamyrar. Den aktuella myren ingår dock inte i något större myrkomplex 
och utgör således inte del av aapamyr.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Insekter och fåglar gynnas av den vegetationsrika myren. Artvär-
det är dock obetydligt eftersom det mest är triviala arter i myren. Viden 
indikerar att myren har rörligt markvatten, och myren sluttar svagt åt öster. 
Rörligt markvatten och relativt opåverkad myr motvierar ett påtagligt bio-
topvärde.

Källor: Enetjärn Natur 2018b (objekt C), Ecogain 2019 (objekt 301).

H7 Äldre barrskog med stort inslag av fjällbjörk

Beskrivning: Objekt i tre delar på nordöstvänd sluttning. Skogen utgörs av 
gamla, kjolformade granar, spridda äldre, grova tallar samt fjällbjörkar, 
ofta i bukettform på frisk mark. Även enstaka aspkloner. Främst risväxter i 
fältskiktet, så som blåbär, lingon och linnea, men även stråk med mer örtrik 
vegetation med mjölkört och midsommarblomster. Både spindelblomster 
och den rödlistade orkidén knärotVU hittades på flera platser. Sparsamt med 
död barrved, men den som förekommer är relativt grov och både liggande 
och stående, av både gran och tall. Större förekomst av död björkved. Rik-
ligt med djurstigar i området och älgar stöttes på två platser vid fältbesöket. 
Framförallt de norra och östra delarna är tydligt dammpåverkade med tydlig 
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påväxt av näringsgynnade gröna alger på stammarna och onormalt liten 
påväxt av lavar.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre, grova träd, främst av gran och tall, liksom förekomst av 
grov död ved ger sammantaget ett visst biotopvärde, påverkan från damning 
minskar biotopvärdet. Förekomst av några rödlistade och fridlysta arter ger 
visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 27).

H8 Grandominerad fuktsvacka

Beskrivning: Nordvänd fuktsvacka med tämligen grov gran, liksom medelål-
ders björk och gråal med en liten bäck längst ner. Kanterna av svackan är 
bitvis branta. Den sydliga änden av objektet slutar i en stor hög av krossten. 
I svackan växer högörter som indikerar rikare förhållanden så som ormbär. 
Här finns även förekomst av skogsvinbär och revlummer. Måttligt med död 
ved i tidigt nedbrytningsstadium, främst av lövträd medan mängden död 
granved är sparsam. 

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturerna grova granar samt död ved ger ett visst biotopvärde. 
Högörter, inklusive signalarten ormbär, ger ett visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 26).

H9 Lövrik gransumpskog med bäck och göl

Beskrivning: Fuktig högörtsgranskog med stort inslag av lövträd, framförallt 
gråal och björk men även sälg, rönn och hägg. Viss åldersspridning bland 
granarna där de äldsta granarna är grova och fullvuxna, men inte jätte-
gamla. Marken är fuktig och tuvig och träden står på socklar. En hel del död 
lövved men knappt någon granved. I den döda och döende veden lever flera 
olika vedtickor och skinn. Högörtsvegetation med arter som älgört, midsom-
marblomster, hässlebrodd, stenbär, mjölkört, linnea, lingon och blåbär. Även 
stort inslag av skogsvinbär. Tydligt påverkat av damning vilket kan anas som 
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en grå hinna på många träd liksom att det inte finns någon påväxt av lavar 
på träden, utan istället rikligt med gröna alger. I sydöstra armen av objektet 
finns en liten vattensamling med klart vatten och en hel del vatteninsekter; 
buksimmare, ryggsimmare, vattenskalbaggar, skräddare samt rikligt med 
stora, nästan färdigutvecklade grodyngel. Från vattensamlingen rinner ett 
naturligt vattendrag åt norr, genom en svagt utvecklad ravin.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Den rikliga mängden död lövved, vattensamlingen som är en 
grodlekplats och den naturliga bäcken ger ett påtagligt biotopvärde, vilket 
dock minskas av den tydliga påverkan av damning. Signalarterna hässle-
brodd och ögonpyrola, högörtsvegetation samt ett flertal olika obestämda 
tickor och skinn på lövved ger ett visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 25).

H10 Gransumpskog

Beskrivning: Äldre gransumpskog med inslag av björk. Marken är fuktig och 
bitvis tuvig. Det förekommer måttligt till rikligt med klenved och nedböjda 
ungträd. Hänglavar förekommer måttligt i träden, främst i norra delen och 
minskar i mängd eller saknas helt i södra delen. Markvegetationen består 
främst av midsommarblomster, stenbär, kärrviol, skogsfräken, linnea, lingon, 
blåbär, gullris, skogsvinbär, kransmossa och revlummer. Ögonpyrola före-
kommer glest och spindelblomster noterades med en planta. Enstaka note-
ring gjordes också av stuplav, grantickaNT och grankrös/rödkrös.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre skog på fuktig, tuvig mark med god tillgång på död klenved 
och måttligt med hänglavar vilket ger visst biotopvärde. Enstaka förekomst 
av grantickaNT, signalarten stuplav, spindelblomster och mer välspridd rev-
lummer och ögonpyrola ger visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 23).
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H11 Gransumpskog med bäckdråg

Beskrivning: Sumpskog på fuktig till blöt mark, med tuvor och höljor. Träd-
skiktet domineras av äldre gran, men bitvis finns det mycket glasbjörk. Det 
förekommer sparsamt till måttligt med död ved i form av klena lågor. Trä-
den saknar oftast lavpåväxt (epifyter), däremot syns mer eller mindre mängd 
påväxt av gröna alger på stammarna. En bäck slingrar sig genom sumpsko-
gen och övergår i norra delen i ett dike som blir djupare norr om objektet. 
I fält- och bottenskikt växer bland annat skogsfräken, kärrviol, ögonpyrola, 
revlummer, tuvtåtel, kråkklöver, älggräs, grenrör, skogsvinbär, lingon, linnea 
och lerkrokmossa. På björk noterades stuplav. 

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Strukturer som höljor och tuvor, förekomst av klenved och sling-
rande bäck ger visst biotopvärde. Livskraftigt bestånd av revlummer och 
ögonpyrola, samt enstaka signalart (stuplav) ger visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 24).

H12 Äldre granskog

Beskrivning: Äldre granskog (125 år) med relativt stort inslag av björk. Skogen 
ligger i anslutning till Linaälvens norra sida. Här har signalarterna lappra-
nunkel, spindelblomster, ögonpyrola, ormbär samt tulpanskål noterats. En 
väg skär genom den östra delen av objektet. Objektet är en frivillig avsätt-
ning av Sveaskog.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde med en äldre skog som ligger i nära anslutning 
till älv vilket ger hög luftfuktighet. Här finns också ett visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 317).

H13 Barrblandskog

Beskrivning: Strandnära lite äldre barrblandskog öster om Linaälven. Utförlig 
beskrivning saknas. Endast bedömd på förstudienivå.
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Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde (preliminär bedömning)

Motivering: Strandnära barrblandskog ger preliminärt ett visst biotopvärde. 
Artvärdet bedöms preliminärt vara visst utifrån artförekomster i närbelägna 
barrblandskogar.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 313).

H14 Näringsrik granskog med inslag av tall och lövträd

Beskrivning: Objektet utgörs av en cirka 120- till 140-årig barrskog på frisk, 
örtrik mark. Vegetationen är i huvudsak naturlig men viss påverkan från 
mänsklig aktivitet kan ses i artsammansättningen, till exempel genom före-
komst av hallon. Det finns även inslag av skogsvinbär, stormhatt och rid-
darsporre från någon angränsande gammal trädgård. Sparsamt inslag av 
olikåldrig död ved, främst hårda lågor. Naturvärde här är främst knutet till 
grova äldre träd. 

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Främst förekomst av gamla grova träd men även förekomst av 
olikåldrig död ved ger visst biotopvärde. Örtrikedom i fältskiktet ger visst 
artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 21).

H15 Lövrik barrsumpskog i strandläge

Beskrivning: Luckig till småluckig barrsumpskog med stort inslag av lågvuxna 
knotiga äldre björkar samt enstaka medelålders sälgar och aspar. Gråal finns 
vid stranden av Linaälven. Fuktig till frisk stenig mark med lingon, fräken 
och skvattram, bitvis med örtinslag som hönsbär,  åkerbär och gullris. Be-
ståndet har plockhuggits hårt i det förflutna och återväxten har varit svag, 
bortsett från lövträden. Barrträden är mellan 70-150 år med de flesta träden 
över 130 år. Många senvuxna träd med rikliga förekomster av manlav och 
nära stranden finns även glest ställda grövre granar. Klena björk- och gran-
lågor förekommer ganska allmänt och det finns inslag av torrträd. Natur-
vårdarter som påträffades i området är bårdlav och stuplav. 
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Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Närheten till älven och beståndets ålder och lövskiktning ger sam-
mantaget ett visst biotopvärde. Enstaka naturvårdsarter ger ett visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 19).

H16 Gransumpskog

Beskrivning: Tät sumpskog längs Linaälven dominerad av klenstammig gran 
med inslag av björk och tall. Skogen är självgallrande och det förekommer 
måttligt med död ved, främst i form av granlågor. Marken är fuktig och ofta 
tuvig. Källor förekommer i sumpskogen. Markvegetationen består av bland 
annat skogsfräken, midsommarblomster, revlummer, gråstarr, brudborste, 
hönsbär, lingon, husmossa och väggmossa. RosentickaNT och knottrig blås-
lavNT noterades i objektet. Mot norra sidan av objektet gränsar ett nytt stort 
hygge.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Sumpskog med bufferteffekt för älven och med strukturer som tätt 
trädskikt, förekomst av källor, självgallring och måttlig förekomst av död ved 
ger påtagligt biotopvärde. Förekomst av rosentickaNT, knottrig blåslavNT och 
revlummer samt typiska arter för Natura 2000-naturtypen taiga ger påtagligt 
artvärde. 

Källa: Ecogain 2019 (objekt 12).

H17 Äldre, klenstammig tallskog

Beskrivning: Ganska klenstammig, senvuxen tallskog i sluttning ner mot 
Linaälven. Skogen har inslag av magra och underväxande knotiga björkar, 
varav några riktigt gamla. Tallarna är mellan 120 och 180 år, med många i 
de äldre årgångarna. Främst klena dimensioner men mot krönet finns grövre 
träd. Lågor utgörs främst av klen hård gran och björkved, men i högre 
liggande södra delen finns ett par hårda grövre tallågor och det finns gott 
om torrträd, varav ett par silvriga torrakor. Närmast hygget i söder har det 
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gallrats i modern tid, men bara svagt och beståndet har hög ålder samt god 
förekomst av död ved. Inga naturvårdsarter noterade.

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre, senvuxna träd av både tall, gran och björk samt god fö-
rekomst av död ved, både liggande och stående, ger påtagligt biotopvärde. 
Artvärdet är preliminärt obetydligt, men miljöerna är lämpliga för flera 
naturvårdsarter som påträffats i omgivande marker.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 20).

H18 Lövrik barrsumpskog med källpåverkan

Beskrivning: Småluckig, äldre granskog med stort inslag av medelålders och 
gammal björk, samt enstaka medelålders sälgar, aspar och gråalar. Fuktig till 
blöt mark med lingon, skogsfräken och låg- och högörter som till exempel 
stenbär, gullris, midsommarblomster och björkpyrola. Det finns även partier 
med mycket kvanne och skogsvinbär. I södra delarna rinner flera små bäck-
drag på källpåverkad mark och i norr angränsar älvstranden. Det finns gan-
ska gott om död ved av björk och gran, främst hårda strukturer, men enstaka 
äldre och grövre lågor förekommer. RosentickaNT och grantickaNT hittades. 
Granarna är mellan 100 och 160 år, enstaka äldre. Flera grova naturvärdes-
träd förekommer.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde motiverat av hög beståndsålder, skiktat 
lövinslag och mängden död ved. Markhydrologin och älvläge höjer värdet 
ytterligare, då dessa bidrar till hög och jämn luftfuktighet och örtrikedom. 
Artvärdet bedöms vara påtagligt med fynd av rödlistade signalarter och att 
området har en artrikare flora än omgivningarna.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 18).

H19 Olikåldrig barrblandskog

Beskrivning: Ogallrad, olikåldrig barrblandskog, bitvis med gruppställda träd. 
I trädskiktet finns tydligt inslag av glasbjörk, liksom enstaka förekomst av asp 
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och sälg. Skogen står på frisk mark av ristyp i västsluttning, med bitvis lite 
brantare partier. Flera källflöden med bland annat stor skedmossa, filtrund-
mossa, kärrkrokmossa, praktmossor och källmossor finns i området. Här fö-
rekommer måttligt till gott om döda träd - både stående och liggande (bitvis 
plockepinn). I skogen syns spår av äldre skogsbruk. Objektet fortsätter norr 
om inventeringsområdet. Naturvårdsarterna grantickaNT, gammelgrans-
skålNT, stuplav, bårdlav, revlummer och ögonpyrola noterades i området.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Äldre, bitvis lövrik barrblandskog (ej gallrad i sen tid) i västslutt-
ning med källflöde ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av enstaka röd-
listade arter med livskraftiga förekomster ger ett påtagligt artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 17).

H20 Lövrik strandskog

Beskrivning: Omväxlande tall- och grandominerad strandpräglad skog på frisk 
till fuktig mark. Fältskiktet utgörs av lingon, låg- och högörter som midsom-
marblomster, stenbär, gullris och mjölkört. Kvanne och skogsvinbärsuppslag 
förekommer. Bitvis fläckar med myrimpediment. Lövrikt, främst av björk 
men såväl gråal, asp som sälg förekommer frekvent. Få riktigt gamla barr-
träd men många i åldern 100-130 år. 

Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hög andel lövträd och strandpåverkan från Linaälven ger ett visst 
biotopvärde. Örtrik strandmiljö och marktyp i övrigt ger ett visst artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 14).

H21 Mindre områden med äldre lövträd och granar

Beskrivning: Objektet utgörs av flera mindre områden med äldre lövträd och 
senvuxen äldre gran som omges av skog med lägre naturvärde. I de små 
områdena finns en del död ved och fuktstråk med källpåverkad torvmark. De 
äldre lövträden består av bukettvuxna björkar, sälgar och aspar.
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Natura 2000-naturtyp: –

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Äldre lövträd av olika arter, död ved och källpåverkad mark ger 
visst-påtagligt biotopvärde. Inga naturvårdsarter vilket innebär att artvärdet 
är obetydligt. Miljöerna är dock lämpliga för arter som till exempel gammel-
gransskål, stuplav och bårdlav. 

Källa: Ecogain 2019 (objekt 15).

H22 Gransumpskog med bäckdråg

Beskrivning: Klenvuxen gransumpskog som genomkorsas av bitvis översilande 
bäckdråg. Tydligt inslag av klen glasbjörk. Fältskikt med bland annat linnea, 
stenbär, fjällskära, skogsfräken, ögonpyrola, lappranunkel, revlummer och 
norrlandslav. Räffelmossa, filtrundmossa, kärrkrokmossa, piprensarmossa, 
stor skedmossa, blek skedmossa, späd skorpionmossa och purpurvitmossa fö-
rekommer längs bäck- och källdråg spritt inom objektet. Måttligt till gott om 
död ved (bitvis självgallrande). Skogen har viss skogsbrukspåverkan. Övriga 
naturvårdsarter som påträffades i området är grantickaNT, knottrig blåslavNT 
och bronshjon (flertal träd med både gamla och färska gnagspår).

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Gransumpskog med variation av strukturer/miljöer och en be-
gränsad påverkan från skogsbruk ger sammantaget ett påtagligt biotopvärde. 
Förekomst av ett flertal naturvårdsarter, inklusive typiska arter för Natura 
2000-naturtyp, ger ett påtagligt artvärde.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 16).

H23 Linaälven med strandzon

Beskrivning: Linaälven tillhör Kalixälvens huvudavrinningsområde och är 
därmed skyddad som Natura 2000-område. Älven är inom det större ut-
redningsområdet en cirka 20–40 meter bred älv med strömmande svagt 
brunfärgat vatten. Bottnen är stenig. Älven har ett ganska rakt lopp med 
endast svagare krökar i inventeringsområdet. På enstaka platser finns ett fåtal 
skogsklädda öar. Älven kantas längs östra sidan av sumpskog som är rik på 
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källor och små källflöden som rinner ut i älven. I strandkanten växer bland 
annat midsommarblomster, kärrviol, skogsfräken, ängsfräken, smörbollar, 
smörblomma, majsmörblomma, sumpmåra, kabbleka, palmmossa, viden, 
olika gräs och halvgräs. Västra sidan är mer påverkad på grund av närhet 
till gruvområdet. Vattenmiljön har inte inventerats. Älven har enligt Vat-
teninformationssystem Sverige (VISS) måttlig ekologisk status, på grund av 
påverkan av miljögifter och att älven har flottrensats.

Natura 2000-naturtyp: 3120 Större vattendrag 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Som större vattendrag har älven stor ekologisk betydelse i landska-
pet vilket ger påtagligt biotopvärde. Artvärdet har inte inventerats (invente-
ring av akvatisk miljö ej genomförd), men bedöms vara påtagligt.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 13).

H24 Topogent kärr

Beskrivning: Långsträckt och förgrenat intermediärkärr med stora öppna vat-
tenytor i nordvästra armen. Kärret är till stora delar blött och bitvis fuktigt. 
I beväxta delar utgörs underlaget huvudsakligen av mjukmatta, medan det i 
öppna vattenytor är stenig och dyig botten med cirka 1-5 decimeters vat-
tendjup. Vattnet är tämligen klart, men järnockrautfällning förekommer 
fläckvis. Kärret är öppet och i kanterna växer små senvuxna tallar och lite 
björkuppslag. En del ytor domineras av trådstarr och ängsull, medan an-
dra ytor är mer varierade med sotvitmossa, rostvitmossa, purpurvitmossa, 
knoppvitmossa, kärrspira, hirsstarr, styltstarr, flaskstarr, hundstarr, nålstarr, 
kråkklöver, dvärgbjörk, hjortron, nordkråkbär, skvattram, rosling, odon, 
grönvide, lappvide och brunmossorna kärrkrokmossa, guldspärrmossa, 
piprensarmossa, späd skorpionmossa, röd skorpionmossa, korvskorpion-
mossa, gyllenmossa, kärrbryum, blek skedmossa och kärrskedmossa. Vanlig 
groda noterades också i objektet. Vid basen av den nordvästra armen löper 
ett cirka 300 meter långt dike genom kärret nära den sydvästra skogskanten. 
Den påverkade delen av kärret är ej inkluderat i objektet. Ett kort dike löper 
också kring en holme i norra delen av kärret, men tycks ha marginell påver-
kan på hydrologin. Objektet fortsätter åt nordost utanför inventeringsområ-
det. 
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Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna mossor och kärr

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Kärret är till största del hydrologiskt opåverkat och med bibe-
hållen hög vattennivå över nästan hela objektet. Varierad vegetation och 
strukturer som öppet vatten, tuviga rika kanter, järnockrautfällning och 
mjukmatta ger visst till påtagligt biotopvärde. Bitvis god förekomst av en rad 
brunmossor och många typiska arter för Natura 2000-naturtypen öppna 
mossar och kärr ger ett påtagligt artvärde. Sammantaget bedömer vi att 
objektet har påtagligt naturvärde, där viss hydrologisk påverkan håller nere 
värdet.

Källa: Ecogain 2019 (objekt 5).

H25 Sumpskog längs Linaälven

Beskrivning: Varierad sumpskog längs Linaälven som bitvis består av tät äldre 
gran- och björksumpskog och bitvis mer öppen glesare sumpskog av äldre 
tall och gran, med inslag av björk. Det förekommer sparsamt till måttligt 
med död ved. Marken är fuktig, ibland blöt, ofta tuvig med spridda höljor 
med stilla eller rörligt markvatten. Markvegetationen består bland annat av 
skogsfräken, ängsfräken, revlummer, gullris, midsommarblomster, ögonpyro-
la, björkpyrola, stenbär, kråkklöver, brudborste, smörbollar, fjällskära, rev-
lummer, kärrviol, slåtterblomma, flädervänderot, grenrör, styltstarr, sump-
måra, granvitmossa, lånkar, kvanne, ormbär, lingon, hönsbär, kransmossa, 
stjärnmossor och enbuskar. Spridd i sumpskogen är också lappranunkel som 
förekommer fläckvis. Längs hela sumpskogsstråket förekommer spridda käl-
lor med små källdråg som löper ned mot Linaälven. I källorna växer oftast 
källmossa, kärrkrokmossa, purpurvitmossa, knoppvitmossa, kärrfräken, vat-
tenklöver, kråkklöver, sumpstarr och ibland piprensarmossa, kärrskedmossa 
och flaskstarr. Järnockrautfällning noterades i någon källa. I mer myrlik-
nande partier av sumpskogen växer dvärgbjörk, hjortron, nordkråkbär, 
odon, rosling, taggstarr och viden. Bårdlav noterades också i objektet. Spår 
av bäver fanns då den hade fällt flera träd av en aspklon. En förgrenad bäck 
rinner genom ett svallat stenparti genom sumpskogen.

Natura 2000-naturtyp: 9010 Taiga

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
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Motivering: Stor variation i hydrologiskt opåverkad sumpskog med riklig fö-
rekomst av källor och källflöden, järnockrautfällning, inslag av stenig bäck-
miljö, litet kärr, äldre träd och viss tillgång på död ved vilket sammantaget 
ger påtagligt biotopvärde. Livskraftigt och välspritt bestånd av den fridlysta 
arten lappranunkel, inslag av signalarten bårdlav, flera arter av brunmossor 
i källorna och typiska arter för Natura 2000-naturtypen taiga ger påtagligt 
artvärde. 

Källa: Ecogain 2019 (objekt 9).

H32 Anlagd damm 

Beskrivning: Anlagd damm med flacka igenväxande strandkanter med starr-
växter och viden samt ung tall och björk. Naturmiljön omgärdas av branta 
grussluttningar. Marken kring dammen består av grus, grov sand och ler-
haltigt gruvslam. Vattnet är grumligt med mycket sediment. Vid inventering 
den 25 maj 2021 noterades vanlig groda lekande i dammen (cirka 75 djur). 
Dammen utgör en bra häcknings- och rastlokal för änder och vadare. Vid 
fältbesöket noterades rastande storskrake, svartsnäppaNT, dvärgbeckasin och 
sjungande blåhakeFD. Möjligtvis kan knipa, krickaVU, större strandpipare eller 
gluttsnäppa häcka här vissa år. 

Naturvärdesklass: 3 påtagligt naturvärde (preliminär bedömning eftersom 
inventering av akvatisk miljö ej genomförts)

Motivering: Artificiellt skapad damm som är på väg att naturaliseras ger ett 
visst biotopvärde. Förekomst av lekande vanlig groda samt möjlig häcknings-
plats för några fågelarter ger preliminärt ett påtagligt artvärde.

Källa: Fältinformation från fågelinventeringen 2020 samt flygbild 2020.
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B I L A G A  3:  F R I D LY S TA  A R T E R

I denna bilaga beskrivs förekomst av fridlysta (artskyddade) arter i 
det inventerade området. Fridlysta arter utom fåglar i utrednings-
områdena sammanfattas i tabell 1.   

Fåglar

Alla fåglar omfattas av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser i 
Artskyddsförordningens 4 §, även om rödlistade fåglar och fåglar utpekade 
i EU:s fågeldirektiv (beteckning B i artskyddsförordningen) enligt tidigare 
praxis har ansetts prioriterade i artskyddssammanhang (se vidare i faktaruta 
sidan 7). 

Av de fågelarter som enligt tidigare praxis ska prioriteras i artskyddssam-
manhang bedöms följande arter häcka i det större utredningsområdet: 
björktrastNT, buskskvättaNT, drillsnäppaNT, fjällvråkNT, grönfinkEN, gulsparvNT, 
järpeNT, FD, pärlugglaFD, rödvingetrastNT, svartvit flugsnappareNT , sävsparvNT, 
talltitaNT och ärtsångareNT.

Utöver ovan nämnda bedöms också följande prioriterade arter häcka i eller 
nära övriga delar av det större utredningsområdet vid Vitåfors: backsvalaVU, 
blåhakeFD, grönbenaFD, hussvalaVU , krickaVU, kråkaNT och tornseglareEN,. 

Övriga allmänna fågelarter som observerades vid inventeringen eller be-
döms förekomma i det större utredningsområdet vid Vitåfors är bergfink, 
blåmes, bofink, dalripa, domherre, enkelbeckasin, gluttsnäppa, gransångare, 
grå flugsnappare, gråsiska, gräsand, grönsiska, gulärla, järnsparv, knipa, 
koltrast, korp, kungsfågel, ladusvala, lavskrika, lövsångare, mindre korsnäbb, 
morkulla, rödhake, rödstjärt, skogssnäppa, stenskvätta, storskrake, större 
hackspett, större strandpipare, sädesärla, sånglärka, talgoxe, taltrast, tornfalk, 
trädgårdssångare, trädpiplärka, ängspiplärka. 

Övriga arter

Nedan beskrivs de övriga fridlysta arter förutom fåglar som påträffats i det 
större utredningsområdet vid Vitåfors. Fynd av fridlysta arter som gjorts 
under naturvärdesinventeringen redovisas i karta i figur 14. 
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Djur

Samtliga fladdermusarter är fridlysta i Sverige och skyddas enligt fridlys-
ningsbestämmelserna i Artskyddsförordningens 4 §. Ett fynd av nordflad-
dermusNT finns inrapporterat vid Linaälven intill Vitåfors i september 2020 
och en ytterligare en handfull rapporter av arten finns från bland annat 
Koskullskulle och andra delar av kommunen (Artportalen 2022). Av Sveriges 
19 fladdermusarter är det endast nordfladdermus som förekommer så här 
långt norrut i Norrbottens län (De Jong mfl 2020). Det är också en av landets 
vanligaste fladdermusarter även om den minskat nationellt på senare tid. 
Nordfladdermusens boplatser finns i första hand i hus och andra byggnader 
samt hålträd. Utredningsområdena, med i huvudsak låga naturvärden, busk-
marker och trädlösa ytor bedöms inte hysa några boplatser för fladdermöss 
och förekomsten bedöms vara låg. Viss förekomst av födosökande fladder-
möss bedöms dock finnas, företrädesvis i skogs- och brynmiljöer. 

UtterNT är också skyddad enligt fridlysningsbestämmelserna i artskyddsför-
ordningens 4 §. Utter förekommer i Linaälven med biflöden och det finns 
gott om rapporter av arten längs den del av älven som passerar Vitåfors, från 
Naalojärvi ner till Koskullskulle. Arten kan tänkas röra sig igenom utred-
ningsområdena men endast tillfälligtvis. Utter är en utpekad art för Natura 
2000-området Torne och Kalix älvsystem vilket Linaälven ingår i.

Vanlig groda, vanlig padda, huggorm och skogsödla är skyddade enligt frid-
lysningsbestämmelserna i 6 §. Inventeringsområdet vid Vitåfors har generellt 
få attraktiva miljöer för grod- eller kräldjur, då stora delar är omformade av 
industriverksamheterna och de flesta förekommande vattensamlingarna är 
starkt påverkade. Vanlig groda noterades på några platser vid naturvärdesin-
venteringarna (figur 14), liksom en göl med grodyngel. Dessutom hittades en 
fortplantningslokal för vanlig groda i den anlagda dammen i det gamla sand-
magasinet i den östra delen. Utifrån detta bedöms att vanlig groda fortplan-
tar sig och rör sig inom de tre utredningsområdena. Baserat på miljöerna i 
och kring området bedöms det troligt att även vanlig padda och skogsödla 
kan förekomma i utredningsområdena. Inga förekomster av åkergroda (frid-
lyst enligt 4 §) hittades och det bedöms att arten inte förekommer inom det 
inventerade området.
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Växter

De fridlysta växter som hittades vid naturvärdesinventeringen i de invente-
rade delarna av det större utredningsområdet är knärotVU, korallrot, lappra-
nunkel, plattlummer, revlummer och spindelblomster (figur 14). Lappranun-
kel är fridlyst enligt artskyddsförordningens 7 §. Orkidéarterna är fridlysta 
enligt 8 § medan lummerväxter omfattas av fridlysningsbestämmelser i 9 §. 

Specifikt i det inventerade området växer lappranunkel på tre platser nära 
Linaälven, och knärotVU på en plats inom utredningsområdet för vätgaspro-
duktion samt tre ytterligare platser i södra delarna av det större utrednings-
området (figur 14). Spindelblomster växer på två platser i norra och södra 
delarna av det större utredningsområdet. Plattlummer växer på en lokal i 
norra respektive södra delen. Revlummer växer på två platser inom utred-
ningsområdet för vätgasproduktion, tre platser inom utredningsområdet för 
vätgasledning och ytterligare ett tiotal platser på andra håll inom det större 
utredningsområdet. 

De påträffade fridlysta kärlväxterna är relativt vanliga i denna del av Norr-
botten. Vår bedömning är att förekomsterna av de fridlysta växtarterna 
inom det större utredningsområdet är ungefär lika täta som i omgivande 
skogslandskap. 

KnärotVU är en art som är knuten till äldre skog, främst mossrik barrskog 
med lång kontinuitet, i regel granskog men ibland även andra skogstyper. 
Den är känslig för större ingrepp i sina miljöer, till exempel skogsbruk. Spin-
delblomster och korallrot växer främst i sumpskogar, men kan också före-
komma i kanten av myrar. Revlummer är utbredd och mycket vanlig i olika 
typer av skogsmiljöer i Sverige, bland annat i utdikade igenväxningsskogar 
på torvmark. Plattlummer växer i öppnare miljöer på relativt mager mark 
och hittas ofta i hedtallskog men också vägskärningar, hyggen och gårdstun. 
Lappranunkel förekommer främst i fuktig till våt källpåverkad skogsmark, i 
översilade gran- eller lövsumpskogar eller i videsnår, källdråg, raviner eller 
utmed sumpiga bäckar. 
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FIGUR 14 Översiktskarta med fynd av övriga fridlysta arter 
inom och nära det större utredningsområdet.
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TABELL 1. Förekomst av fridlysta djur- och växtarter (utom fåglar) med förekomster 
inom de tre utredningsområdena och som omfattas av skydd enligt artskyddsför-
ordningen. Rödlistestatus (2020) anges med nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt 
hotad (EN) och akut hotad (CR). I kolumn två anges vilken paragraf i Artskyddsför-
ordningen som skyddet omfattar. 

Art AF paragraf Dokumenterad 
förekomst

Möjlig förekomst

Fladdermöss

NordfladdermusNT §4 x

Övriga däggdjur

UtterNT §4 x

Groddjur

Vanlig groda §6 x

Vanlig padda §6 x

Kräldjur

Skogsödla §6 x

Växter

KnärotVU §8 x

Korallrot §8 x

Plattlummer §9 x

Revlummer §9 x

Spindelblomster §8 x
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